
  گزارش  یک ب�ا پی�دا ش�دن 
ش�واهدی از قتل 
جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی در 
كنسولگری عربس�تان در تركیه، سعودی    ها 
ظاهراً در حال پذیرش مس�ئولیت این جنایت 
هس�تند ولی احتماالً آن را به گ�ردن عناصر 
خودس�ر می اندازن�د.  احتماالً ماب�ه ازای این 
»ماس�تمالی«  پذیرش كمرنگ تر  شدن نقش 
محمد بن سلمان در سیاست س�عودی است. 
در شرایطی که عربس��تان سعودی طی دو هفته 
گذشته تالش کرده چنین وانمود کند که جمال 
خاش��قجی، روزنامه نگار منتقد س��عودی پس از 
ورود به کنسولگری این کشور در استانبول آنجا 
را ترک کرده اس��ت، اما با پیدا شدن شواهدی از 
قتل خاش��قجی در کنسولگری عربس��تان، این 
کش��ور ناچار به پذیرش مسئولیت این قتل شده 
اس��ت. روزنامه نیویورک تایمز روز سه    ش��نبه در 
گزارشی نوش��ت که عربس��تان برای ر   ها کردن 
خود از فش��ارهای بین المللی به وج��ود آمده در 
نتیجه ماجرای خاش��قجی، قتل وی را می پذیرد 
اما روایت جدی��دی را در این باره نقل می کند. بر 
اساس این گزارش، عربستان در حال آماده کردن 
خود برای نقل این داس��تان است که خاشقجی 
در زمانی ک��ه در حال بازجویی در کنس��ولگری 
عربس��تان در اس��تانبول بوده بر اثر یک اشتباه 
کشته شده است. به نظر می رس��د که عربستان 
این داس��تان جدید را ب��رای ر   ها ک��ردن خود از 

فش��ارهای بین المللی به وجود آم��ده در نتیجه 
ماجرای خاشقجی و همچنین برداشتن انگشت 
اتهام از شخص بن س��لمان انجام می دهد. شبکه 
»ان بی س��ی« هم به نقل از دو منبع آگاه گزارش 
داد که »سعودی    ها در تفسیر جدید خود به دنبال 
این هستند که محمد بن س��لمان را از اتهام قتل 
جمال خاشقجی مبرا کنند و مسئولیت قتل وی 
را از دوش او بردارند.« ان بی سی به هویت این دو 
منبع اشاره نکرد، اما به نقل از آنان توضیح داد که 
سعودی    ها قصد دارند با این تفسیر توضیح دهند 
که محمد بن س��لمان دس��تور قتل خاشقجی را 
صادر نکرده و اصاًل در جریان این قتل نبوده است. 
بر اساس این گزارش، »دولت ریاض می تواند در 
میان توضیحات احتمال��ی دیگری تصدیق کند 
که خاشقجی در جریان بازجویی به دست برخی 

عناصر خودسر به قتل رسیده است.« 
»عناصر خودس��ر« که عربستان تالش می کند 
آنها را به قتل فجیع خاشقجی متهم کند، به گفته 
رس��انه    ها و مقامات ترکیه همگ��ی از محافظان 
شخصی بن س��لمان هس��تند که در روز ناپدید 
شدن خاش��قجی با هواپیمای اختصاصی وارد 
ترکیه شده و ساعاتی بعد به عربستان بازگشته اند. 
احتمال پذیرش قتل جمال خاشقجی درحالی 
است که پیش از این عربستان سعودی قویاً اعالم 
کرده بود که خاشقجی در کنسولگری نیست و 
او پس از انجام کار های اداری از ساختمان خارج 
شده است. در دو هفته گذشته حجم انتقادهای 

بین المللی درباره دست داشتن بن سلمان در قتل 
روزنامه نگار سعودی افزایش یافته است و برخی 
رسانه های غربی گفته اند که امریکا باید بن سلمان 
را مهار کرده و حتی به دنبال جایگزین هایی برای 
او باشد. القدس العربی نوشته که پمپئو در مالقات 
با پادشاه عربستان طرحی سه بندی مطرح کرده 
که یک بند آن اعتراف به قتل خاشقجی، بند دوم 
آن آزادسازی زندانیان سایه و شاهزادگان مخالف 
و بند سوم آن پروسه آینده ولیعهد جوان سعودی 
یعنی بن س��لمان اس��ت. وبگاه قطری »الخلیج 
آنالین« هم نوشت که حرف و حدیث ها در داخل 
محافل تصمیم گیری امریکا درباره اتخاذ تصمیم 

ممانعت از جانشینی بن سلمان آغاز شده است.
تالش عربس��تان برای معرفی عناصر خودسر به 
عنوان قاتالن خاش��قجی، درحالی است که روز 
دو   ش��نبه دونالد ترامپ، رئیس جمه��ور امریکا، 
پس از گفت وگوی تلفنی با ملک سلمان پادشاه 
عربستان گفته بود که ممکن است عناصر خودسر 
مس��ئول مرگ خاش��قجی باش��ند. هجمه های 
گس��ترده رس��انه ای و سیاس��ی به عربس��تان و 
بن س��لمان موجب شده این ش��اهزاده سعودی 
بیش از هر زمان دیگری تحت فش��ار قرار بگیرد. 
بنابراین، برای عب��ور از این بح��ران باید افرادی 
به عنوان قربانی معرفی شده و مسئولیت ناپدید 
شدن و کشته شدن احتمالی خاشقجی به دوش 
آنها گذاشته شود. به باور برخی ناظران، در پیش 
گرفتن احتمالی سیاست قربانی سازی برای تبرئه 

ولیعهد سعودی، ش��اید بتواند کشورهای غربی 
متحد عربس��تان را قانع کند اما نمی تواند پاسخ 
قانع کننده ای برای افکار عمومی باشد که به دنبال 

یافتن واقعیت ناپدید شدن خاشقجی هستند. 
   شواهد قتل خاشقجی 

تالش ریاض برای کمرن��گ کردن نقش رهبران 
س��عودی در قتل خاش��قجی درحال��ی صورت 
می گیرد که برخی منابع خبری به نقل از بازرسان 
ترکیه ای که دو   شنبه شب موفق شده بودند برای 
انج��ام تحقیقات وارد س��اختمان کنس��ولگری 
عربستان در اس��تانبول ش��وند اعالم کردند که 
شواهدی از قتل جمال خاش��قجی، روزنامه نگار 
منتقد عربس��تانی در کنس��ولگری عربستان در 

استانبول کشف کرده اند.
 به گ��زارش خبرگزاری »آسوش��یتدپرس « یک 
مقام دولت ترکیه گفت که »تیم تحقیقاتی ترکیه 
شامل بازرسان و نیروهای امنیتی این کشور بعد از 
دو هفته انتظار باالخره توانستند شامگاه دو   شنبه 
برای انجام تفتیش پیرامون پرونده مفقود شدن 
خاشقجی وارد س��اختمان کنسولگری سعودی 
در اس��تانبول ش��وند.« خبرگزاری رویترز نیز به 
نقل از ش��اهدان عینی گزارش داد، تیم سعودی 
و ترکیه ای بعد از تفتیش ۹ س��اعته س��اختمان 
کنسولگری، با چهار خودروی پزشکی قانونی این 
ساختمان را ترک کردند، در حالی که نمونه    هایی 
از خاک باغچه و در آهنی باغچه را با خود بردند. 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه دیروز 
در س��خنانی گفت که »بازرس��ان دایره جنایی 
و دادس��تان های اس��تانبول به دنبال مواد سمی 
در کنسولگری س��عودی بودند که متوجه شدند 
برخی وسایل مجدداً رنگ شده اند.« از سوی دیگر، 
منابع ترکیه ای اظهار داش��تند، نوارهای صوتی 
ضبط شده ای در اختیار تیم تحقیقات ترکیه  قرار 
دارند که جزئیاتی را درباره قتل خاشقجی فاش 
می کنند. ش��بکه تلویزیونی »هابر ترک تی وی« 
دیروز گزارش داد که جسد جمال خاشقجی در 

اسید حل شده است. 
    پمپئو در ریاض 

به دنبال افزایش هجمه بین المللی به عربستان 
س��عودی، وزیر خارجه امریکا خود را به ریاض 
رس��انده تا در کنار متحدانش باشد. به گزارش 
رویترز، وزیر خارجه امریکا در سفر به ریاض به 
دیدار شاه سعودی رفت و به او گفت که کشورش 
از ناپدید شدن روزنامه نگار س��عودی در ترکیه 
نگران است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مایک 
پمپئو همچنین با محمد بن س��لمان در ریاض 
دیدار ک��رد. در این دیدار بن س��لمان خطاب به 
پمپئو گفت: »عربس��تان و امریکا دو هم پیمان 
قدیمی و قوی هس��تند.« جزئیات بیش��تری از 
مکالمات دو طرف منتش��ر نش��ده است. پمپئو 
قرار است پس از ریاض به ترکیه سفر و با مقامات 
این کش��ور درباره پرونده روزنامه نگار سعودی 

گفت وگو کند. 

دولت امریکا همچنان به سیاست دولبه خود در 
قبال ایران ادامه می دهد. برایان هوك، نماینده 
ویژه امری�کا در امور ایران یك ب�ار دیگر گفت 
كه امریکا به جای برج�ام، به دنبال امضای یك 
پیمان جدید با ایران اس�ت؛ پیمان جدیدی كه 
تمام نگرانی های واش�نگتن در آن لحاظ شده 
باشد. هوك همزمان كه خواستار توافق جدید 
در قالب یك پیمان ش�ده، گفته كه كش�ورش 
نهایت تالش خود را خواه�د كرد تا صدور نفت 
ای�ران را به صف�ر نزدیك كند؛ س�ناریویی كه 
وزیر نفت ایران آن را رؤیاپردازی خوانده است. 
قیمت نفت وارد کانال 80 دالر ش��ده، ولی برایان 
هوک رئیس کارگروه ایران در وزارت خارجه امریکا 
دیروز باز هم به خبرن��گاران گفت که »مطمئن« 
است که بازارهای انرژی با ثبات خواهند ماند: » ما 
باید روی این مبانی متمرکز شویم نه اینکه تحت 
تأثیر ادعاهای احساسی و نامتوازنی قرار بگیریم که 
از تهران می آیند.«  هوک گفته که امریکا قصد دارد 
با ایران به یک توافق جدید در قالب »پیمان « دست 
پیدا کند؛ پیمانی که به گفته او همه نگرانی های 
امریکا در م��ورد ایران در آن آمده باش��د. او البته 
گفته که امریکا برای رس��یدن ب��ه چنین توافق 
جدیدی حاضر است »خیلی کارها« انجام دهد، 
ولی روشن نکرد که منظورش از »خیلی کارها« 
چیست. هوک که در جریان یک کنفرانس کوتاه 
تلفنی با خبرنگاران سخن می گفت، تأکید کرد:»ما 
تصمیم گرفتیم از برجام خارج ش��ویم، زیرا ایران 
س��زاوار اعتماد جامعه جهانی نبود. خارج کردن 
برنامه موشکی ایران از پیمان امضا شده قبلی یک 
اشتباه بزرگ بود.« او می گوید: » امریکا برای انجام 
خیلی کار    ها در عوض امضای پیمان جدید با ایران 
آماده است اما این باید یک پیمان باشد. به عقیده 
ما برجام باید به عنوان یک پیمان در کنگره معرفی 
شود؛ پیمان عدم گسترش. ما همکاری نزدیکی 
با ش��رکای خود در خاورمیانه داریم تا بتوانیم به 
توافقی برسیم که تمام اقدامات ایران را دربرگیرد 
و اوضاع در خاورمیانه بهتر ش��ود. برنامه موشکی 
ایران در یمن، عراق و سوریه خطرناک تر می شود. 
اگر ما هیچ کاری ب��رای بازدارندگی نفوذ ایران در 

منطقه انجام ندهیم با خط��ر درگیری منطقه ای 
روبه رو خواهیم شد.«  هوک که در مأموریت هفت 
روزه به چند کشور اروپایی و هند ، از لوکزامبورگ 
س��خن می گفت، پس از مذاکره با دیپلمات های 
فرانسه، بریتانیا و آلمان، از اظهارنظر درباره اعطای 
معافیت های احتمالی از برخ��ی تحریم    ها به این 
کش��ور    ها خودداری کرد و درباره اینکه واشنگتن 
شبکه مالی سوئیفت را هدف قرار خواهد داد یا نه 

صحبتی نکرد. 
   وزیر خارجه امریکا: ترامپ دنبال جنگ نیست 
» مایک پمپئو« وزیر خارجه امریکا با انتشار یک 
یادداش��ت در پایگاه »فارین افرز « آنچه را که او 
»دکترین دونالد ترام��پ در قبال ایران« خوانده 
تشریح کرد. به گزارش فارس، وزیر خارجه امریکا 
در این یادداش��ت گفت��ه که وج��ود »رژیم های 
قانون ش��کن « و »دولت های یاغ��ی« در جهان 
هم از جمله چالش     ها اس��ت چرا که ب��ه گفته او 
آنها هنجارهای بین الملل��ی را نقض می کنند، به 
حقوق بشر توجهی ندارند و علیه امنیت امریکا و 
شرکایش اقدام می کنند. پمپئو در ادامه یادداشت 
خود توضیحاتی درب��اره »دکترین ترامپ« داده 
و در آن، مواض��ع »باراک اوبام��ا« رئیس جمهور 

سابق این کشور را به باد انتقاد گرفته است. وزیر 
خارج��ه امریکا مدعی اس��ت ب��ا روی کار آمدن 
دولت ترامپ، »هم کره ش��مالی و ه��م ایران در 
مدار توجه امریکا قرار گرفته ان��د و به آنها اجازه 
داده نمی ش��ود که اقدام��ات ثبات زدای ش��ان، 
کنترل نش��ده باقی بماند.« وزی��ر خارجه امریکا 
در بخش مربوط به ایران، ابتدا ادعاهای واشنگتن 
را درباره مسائل داخلی و خارجی ایران تکرار کرد 
و سپس نوش��ت: »رئیس جمهور ترامپ خواهان 
یک جنگ بلندمدت دیگ��ر در خاورمیانه یا هیچ 
منطقه ای دیگر در جهان نیس��ت.« پمپئو ادامه 
داد: »کارشناسان شاید این ترس را مطرح کنند 
که این دولت، امری��کا را وارد یک جنگ خواهد 
کرد اما اینطور نیست چرا که کاماًل مشخص است 
امریکایی     ها اکنون رئیس جمهوری دارند که به رغم 
آنکه از اس��تفاده کردن از قدرت نظامی هراسی 
ندارد اما تمایلی هم به استفاده از این قدرت ندارد. 
نیروی نظامی غافلگیرکننده ]امریکا[ همیش��ه 
برای حفاظت از مردم امریکا وجود دارد اما نباید 
به عنوان گزینه اول باشد.« وی در توضیح آنچه 
که دولت ترامپ در قبال مذاکره با کره شمالی در 
پی حصول به آن است، باز هم پای برجام را وسط 

کشید. وزیر خارجه دولت ترامپ اینطور توضیح 
داد: »منظور از خلع سالح اتمی » نهایی « آن است 
که دیگر هرگز احتمال ازس��رگیری برنامه های 
تولید س��الح های کش��تار جمعی و موشک های 
بالستیک وجود نداشته باش��د، چیزی که برجام 
درباره ایران این هدف را محقق نکرد. معنی اینکه 
خلع سالح اتمی باید » کاماًل قابل راستی آزمایی 
باشد « آن است که استانداردهای راستی آزمایی 
قوی تر از آنچه که در برجام وجود داشته، اعمال 
ش��ود. در برجام بازرس��ی     ها از تأسیسات نظامی 
مه��م ای��ران وج��ود نداش��ت.« او در ادامه این 
یادداش��ت مفصل و طوالنی، به توضیح »کارزار 
فش��ار « دولت امریکا علیه ایران پرداخت. پمپئو 
نوش��ت: »رئیس جمهور ترامپ در موضوع توافق 
هسته ای ایران یک کارزار فشار چند ضلعی به راه 
انداخته است. اولین عنصر این کارزار، تحریم های 
اقتصادی اس��ت. در دولت رئیس جمهور ترامپ 
تاکنون 17 دور تحریم های مرتبط با ایران اعمال 
شده و 147 ش��خص و مؤسس��ه مرتبط با ایران 
هدف قرار گرفته اند.« او درباره تحریم های نفتی 
چهارم نوامبر)13 آبان( علیه ایران اینطور نوشته 
است: »قصد ما آن است که تا آنجایی که می توانیم 
صدور نفت ایران را ب��ه صفر نزدیک کنیم.« وزیر 
خارج��ه امری��کا در توضیح »کارزار فش��ار علیه 
ایران « گفت که »فش��ار اقتصادی یک بخش از 
کارزار امریکا است و بازدارندگی بخش دیگری از 
این کارزار است.« به گفته او، توئیت های ترامپ 
درباره ایران هم بخشی از سیاست »بازدارندگی « 
است و توئیت ماه جوالی او با حروف بزرگ خطاب 
به حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم در همین 
راستا منتشر شد. وزیر خارجه امریکا همچنین در 
این یادداشت ادعا کرد: »رژیم ایران قدرت نظامی 
امری��کا را می شناس��د و از آن می ترس��د.« وزیر 
خارجه امریکا در ادامه نوشت: »ما به دنبال جنگ 
با ایران نیستیم اما باید روش��ن شود که تشدید 
تنش به ضرر این کشور است، چرا که جمهوری 
اسالمی نمی تواند با قدرت نظامی امریکا برابری 
کند و ما هیچ نگرانی نداریم که رهبران ایران این 

موضوع را به روشنی بدانند.«
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هادیمحمدی

برایانهوك:برای»پیمانجدید«باایرانهركاریمیكنیم
تداوم سیاست دولبه فشار و تالش برای توافق

حاشیه نشینی بن سلمان نتیجه اعتراف به قتل خاشقجی
سناریویی محتمل که پرونده خاشقجی به آن ختم خواهد شد

شرکای جهانی قتل خاشقجی
جمال خاش��قجی که یک نیروی استخباراتی و دس��تیار ترکی فیصل با 
چهره ای رسانه ای است ربوده ش��ده و این جعبه اسرار پادشاهی سعودی 
در حوزه سازمان های تروریستی و اقدامات غیرقانونی و ربایش شاهزادگان 
س��عودی، اکنون یا به دلیل مواضع ضدحکومتی یا ترس از برمال ش��دن 
اسرار پادشاهی س��عودی، به یک رس��وایی جدید برای س��عودی و یک 
تنگنای حیثیتی برای امریکا و کشورهای فروشنده سالح به سعودی که 
در قتل عام های یمن و تروریسم دولتی در عراق و سوریه و شمال آفریقا با 
خانواده سلمان شریک هستند، به وجود آورده است. پرداختن و اهتمام 
به این مسئله از سوی ترکیه یا کشورهای غربی و محافل رسمی غرب به 
هیچ وجه جنبه انس��انی ندارد، چراکه ترک ها، صد  ها خبرنگار را به بهانه 
ارتباط با گولن سرکوب و زندانی کرده اند و امریکا و غرب هم، موتور اصلی 
کش��تار و جنایات جنگی و جنگ افروزی در یمن و دیگر نقاط هس��تند 
که هیچ صدای اعتراضی از آنها از زاویه انس��انی دیده نمی ش��ود. وقاحت 
دیپلماتیک امریکایی از زبان ترامپ بسیار روشن است، او صراحتاً می گوید 
قتل خاشقجی نباید بر قرارداد تسلیحاتی 110میلیاردی اثر بگذارد. یعنی 
آنچه مأموریت پمپئو در سفر به ریاض و سپس ترکیه را تشکیل می دهد، 
نوعی داستان سازی برای پایان دادن به رسوایی وحشیگری سعودی  ها در 
ترکیه است و همین پروژه، بهانه ای برای دوشیدن جدید سعودی   ها است. 
کش��ورهای اروپایی ب��ه ویژه انگلی��س از این جهت که ش��بکه نفوذ و 
مزدوران شان در سعودی ضعیف ش��ده اند و از چپاول ثروت سعودی، 
چیزی به دست نیاورده اند، ناراضی هستند. ش��عارهای شیک لیبرال 
دموکراسی غربی، در این بحران و رسوایی رنگ باخته اند و آنچه اهمیت 
دارد نه انسانیت اس��ت و نه آزادی و دموکراسی، بلکه دکانی است برای 
غارت ثروت در سعودی. ترکیه هم به دنبال اهرم فشاری است تا اوضاع 
اقتصادی خود را سامان دهد یا بهره ای استراتژیک کسب کند. ماجرا در 
یک مثلث ترکیه، سعودی و امریکا مدیریت می شود  و معامله نهایی در 
نوع فرمولی است که بین آنها شکل خواهد گرفت، نه اینکه به یک مسئله 
انس��انی و اصول اجتماعی و قواعد و ارزش های آن پاسخ داده شود. لیر 
ترکیه در این دو هفته بهبود یافته، ریال سعودی و بورس آن سقوط کرده 
و امریکا و غرب در یک بحران حیثیتی هستند که این نظام وحشی در 
عربستان را حمایت می کنند. اسرائیلی   ها که مواضع جالبی دارند، به وزنه 
تعادل در این بحران تبدیل شده  اند، چراکه هرگونه مشکل برای محمد 
بن سلمان که روابط پنهان با اسرائیل را سامان داده، رؤیاهای آنها را بر 
باد می دهد، لذا ترامپ هم دنبال مقصرتراشی فریبکارانه است تا محمد 
بن سلمان آسیب چندانی نبیند. ترکی فیصل اعالم کرده که قبالً نیز این 
اقدام را برای دهها ش��اهزاده ناراضی انجام داده اند و قطری  ها از ناپدید 
شدن تعدادی از اُمرای خود به دست سعودی  ها شاکی هستند. تردیدی 
نیست که فرمول و قاعده اصلی حل این رسوایی در مثلث ترکیه، سعودی 
و امریکا، با رشوه ای قابل توجه سامان می یابد ولی اساس این رسوایی و 
حتی شکل پایان دادن به این پرونده، آنها را ر  ها نمی کند. سعودی  ها به 
پرونده جنایات خود یک برگ اضافه می کنند ولی ترکیه و غرب مدعی 
شعارهای شیک و انسان دوستانه، بیش از پیش سرافکنده خواهند بود که 
نه تنها بر یک جنایت سرپوش گذاشته اند بلکه در جنایت های این رژیم 

در یمن و بقیه کشورهای منطقه که همراهی دارند، شریک هستند. 
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   ماتیس از وزارت دفاع نمی رود
جیمز ماتیس، وزیر دفاع امریکا در اولین واکنش به سخنان اخیر دونالد 
ترامپ که در آن او را »دموکرات « خوان��ده و از احتمال کنار رفتن او از 
مقامش حرف زده بود، گفت که در س��مت خود باق��ی خواهد ماند.  به 
گزارش اسپوتنیک، جیمز ماتیس روز گذشته اعالم کرده که قرار نیست 
از سمت خود اس��تعفا دهد و به کارش ادامه خواهد داد.  ماتیس درباره 
اظهارات اخیر رئیس جمهور امریکا گفت: »من در تیم او هستم. ما هرگز 
درباره کنار رفتن من ]از وزارت دفاع[ صحبت��ی نکرده ایم.« ترامپ در 
مصاحبه  ای که روز یک   شنبه پخش شد، درباره کناره گیری احتمالی وزیر 
دفاع امریکا گفت: »نمی دانم. به من چیزی نگفته. رابطه خیلی خوبی با او 
دارم. شاید هم دارد این کار را می کند. واقعیتش را بخواهید، او )ماتیس( 
تقریباً دموکرات است اما ژنرال ماتیس آدم خوبی است. خوب با هم کنار 
آمده ایم. شاید برود. منظورم این است که همه رفتنی اند. خب می دانید 
که اینجا واشنگتن است.«وزیر دفاع امریکا در پاسخ به سؤال یک خبرنگار 
که نظر او را درباره اظهارنظر ترامپ مبنی بر دموکرات بودنش سؤال کرد، 

گفت: »من تاکنون هرگز در هیچ حزب سیاسی نام نویسی نکرده ام.«
-------------------------------------------------------------

   گابریل درباره شکست ائتالف حاكم آلمان هشدار داد
وزیر خارجه پیشین آلمان با اشاره به نتیجه انتخابات ایالتی اخیر در این 
کش��ور درباره پیامدهای شکست ائتالف حاکم هش��دار داد.  به گزارش 
فارس، در پی انتخابات اخیر در ایالت بایرن، »زیگمار گابریل« وزیر خارجه 
پیشین آلمان درباره شکست ائتالف حاکم در این کشور هشدار داد. وی 
که پیش تر ریاست حزب سوسیال دموکرات )SPD( را بر عهده داشت، از 
حزب خود که در دولت کنونی هم حضور دارد، خواست تا در جهت فعالیت 
هر چه بهتر دولت تالش کنند و نگذارند که ائتالف بزرگ هر چه زودتر به 
کار خود پایان دهد. گابریل در این مورد به روزنامه آلمانی »بیلد « گفت: » 
ایجاد بحرانی جدید در دولت، به ثبات هر چه بیشتر آلمان منتهی نخواهد 
شد.«  در انتخابات روز یک   شنبه حزب سوسیال مسیحی تنها 35/5 درصد 
آرا را کسب کرد و اکثریت مطلق را در پارلمان بایرن از دست داد. در حدود 
70 سال گذشته این پایین    ترین میزان آرای این حزب در انتخابات بایرن 
است. حزب سوسیال دموکرات هم در انتخابات روز یک   شنبه نتیجه چندان 

مطلوبی کسب نکرد و فقط 7/ ۹ درصد رأی کسب کرد. 
-------------------------------------------------------------

   ماتیس: رفتار اقتصادی پکن غارتگرانه است 
وزیر دفاع امریکا پیش از ترک واشنگتن به مقصد ویتنام، چین را متهم 
کرده در دریای چین جنوبی »نظامی گری « در پیش گرفته و در عرصه 
اقتصادی هم مواضعی »غارتگرانه« اتخاذ کرده است.  به گزارش خبرگزاری 
فرانسه، »جیمز ماتیس« در جمع خبرنگاران امریکایی با دفاع از مواضع 
سختگیرانه دولت این کشور در قبال چین گفت: »مشخص است که ما 
نمی خواهیم چین را مهار کنیم بلکه ما موضع بسیار متفاوتی را در پیش 
گرفته ایم.« وزیر دفاع امریکا ادامه داد: » ما )امریکا و چین( دو قدرت بزرگ 
در اقیانوس آرام و دو قدرت بزرگ اقتصادی هستیم. بعضی مواقع پیش 
می آید که باعت ناراحتی همدیگر می ش��ویم اما ما راهی برای مدیریت 
سازنده روابط مان پیدا می کنیم.« رئیس پنتاگون ادعاهای امریکایی    ها 
درباره اقدامات چی��ن در دریای چین جنوبی را تک��رار کرد و گفت: »ما 
همچنان درباره ادامه اقدامات نظامی  چین در دریای چین جنوبی بسیار 
نگرانیم.« ماتیس ضمن تکرار مواضع دولت »دونال��د ترامپ« در انتقاد 
تند از مواضع اقتصادی دولت چین، مواضع اقتصادی پکن در قبال دیگر 

کشورهای کوچک آسیایی را »غارتگرانه« توصیف کرده است.

 بی بی سی: ما  تحقیق کردیم 
حمالت شیمیایی کار دولت سوریه بوده است!

ش�بکه خبرپراكن�ی وزارت خارج�ه انگلی�س در ادام�ه ادعاهای 
ضدس�وری خود مدعی ش�د كه بر اس�اس تحقیقات این رسانه)!(
از سپتامبر س�ال ٢٠١٣ كه دولت س�وریه عهدنامه بین المللی منع 
سالح های شیمیایی را امضا كرد، حداقل ١٠٦حمله شیمیایی در سوریه 
رخ داده است. بی بی سی توضیح نداد كه چگونه با ابزار رسانه توانسته 
است پی به حمالت ش�یمیایی در یك محیط پیچیده نظامی ببرد.
بر اساس ادعا    های بی بی س��ی، تحقیق مشترک برنامه پانوراما و بخش 
عربی س��رویس جهانی این شبکه نش��ان می دهد که در تاریخ مذکور 
فقط پنج حمله ش��یمیایی کار داعش بوده اس��ت اما شواهدی وجود 
ندارد که دیگر مخالفان دولت از سالح شیمیایی استفاده کرده باشند 
و بنابراین بی بی سی بر این باور است که تمام حمالت شیمیایی هوایی 

کار نیروهای دولتی بوده است. 
برنامه پانوراما و بخش عربی بی بی س��ی مدعی هستند که از زمانی که 
سوریه پیمان منع سالح های شیمیایی را امضا کرد 1٦4 حمله شیمیایی 
را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که شواهد معتبری وجود دارد 
که در 10٦ حمله از سالح شیمیایی استفاده شده است. این در حالی 
است که گروه حقیقت یاب سازمان منع س��الح های شیمیایی و گروه 
مشترک تحقیق سازمان ملل و سازمان منع سالح های شیمیایی - که 
اکنون منحل شده- از سال ٢014 گزارش های استفاده از سالح های 
شیمیایی را بررس��ی کردند و به این نتیجه رسیدند که بین سال های 
٢013 تا ٢018، در 37 مورد یا سالح شیمیایی به کار رفته یا احتمال 
استفاده از سالح شیمیایی مطرح است.  با آنکه سازمان منع سالح های 
شیمیایی و س��ازمان ملل هزار و 300 تن سالح ش��یمیایی سوریه را 
معدوم کردند اما دولت های غربی مدعی ادامه حمالت ش��یمیایی از 
سوی دولت بشار اسد هستند و گزارش بی بی سی هم در ادامه همین 
سیاست تبلیغاتی علیه دولت سوریه است و البته یک نکته مهم وجود 
دارد که الاقل پذیرفته اس��ت که بخش��ی از حمالت کار داعش بوده 
و تکلیف 5۹ حمله هم مش��خص نیس��ت، هرچند این همان تکنیک 

افزایش باورپذیری اتهامات از طریق توزیع نابرابر تقصیرهاست . 
   كوتاهی هم پیمانان واشنگتن علیه داعش 

وزارت دفاع روسیه اعالم کرد که کوتاهی و کم کاری نیروهای هم پیمان 
با امریکا به تروریس��ت     ها اجازه داد بر کرانه ش��رقی رود فرات تس��لط 
یابند.  والدیمیر سافچنکو، رئیس مرکز روسی آشتی در سوریه که در 
مرکز حمیمیم مستقر است در بیانیه ای اعالم کرد: در نتیجه کوتاهی 
نیروهای هم پیمان با امریکا در س��وریه تروریست     ها توانستند به طور 
کامل بر منطقه ای به طول ٢0 کیلومتر در امتداد کرانه شرقی رود فرات 
میان » هجین « و » سوسه « تس��لط یابند.  س��افچنکو در ادامه افزود: 
به رغم اعالم پیروزی امریکا بر اعضای گروه تروریستی داعش، نیروهای 
مسلح داعش همچنان بر برخی مناطق س��وریه تسلط دارند و ائتالف 
بین المللی ضد داعش تحت رهبری واش��نگتن و تشکیالت نیروهای 
سوریه دموکراتیک وابسته به امریکا به مبارزه با تروریست     ها در حومه 
جنوبی » دیرال��زور « ادامه می دهد.  وی همچنی��ن تصریح کرد: افراد 
مس��لح داعش 13اکتبر به اردوگاه آوارگان سوری حمله و 700 تن را 

ربوده و به » هجین « منتقل کردند. 
   اطالعات جدیدی درباره كمیته قانون اساسی 

 سخنگوی وزارت خارجه قزاقستان اعالم کرد که نماینده سازمان ملل 
در امور سوریه قرار است امروز اطالعات تازه ای را درخصوص تشکیل 
کمیته قانون اساسی س��وریه ارائه  دهد.  به گزارش ایس��نا، به نقل از 
خبرگزاری اسپوتنیک، سخنگوی وزارت خارجه قزاقستان اعالم کرد که 
امروز شورای امنیت نشستی را به منظور بررسی وضعیت سیاسی سوریه 
پس از سلس��له دیدار    ها از جمله دیدار اس��تفان دی میستورا، نماینده 
سازمان ملل در امور سوریه با نمایندگان کش��ورهای ایران، روسیه و 
ترکیه به عنوان کشورهای تضمین کننده روند آستانه درباره تشکیل 
کمیته قانون اساسی سوریه برگزار خواهد کرد.  وی در ادامه افزود: قرار 
است نماینده سازمان ملل در امور س��وریه اطالعات جدیدی را درباره 

تشکیل کمیته قانون اساسی در جلسه شورای امنیت ارائه دهد.

 یمنی    ها با موشك های بالستیك 
پایگاه متجاوزان را در مأرب هدف قرار دادند 

ارتش و کمیته های مردمی یمن روز سه    شنبه دو فروند موشک بالستیک 
»بدر 1 « به پایگاه »تداوین « ائتالف سعودی در شرق مأرب شلیک کرد. 
یک منبع یمنی اعالم کرد در نتیجه اصابت دو موش��ک مذکور به پایگاه 
یادشده، صدای انفجارهای ش��دیدی از داخل آن شنیده شده است. به 
گزارش وبگاه »س��بأ«، همچنین ارتش و کمیت��ه مردمی یمن عملیات 
هجومی گسترده ای به س��مت مواضع ائتالف سعودی در 1٦کیلومتری 
ساحل غربی یمن انجام داد که طی آن تعدادی از نیروهای ائتالف سعودی 
کشته شدند. این عملیات چندین س��اعت ادامه داشت و جنگنده های 
ائتالف سعودی برای متوقف کردن آن 10 حمله به مناطق مختلف ساحل 
غربی انجام دادند تا جلوی پیشروی ارتش یمن را بگیرند. یگان موشکی 
در ابتدای کار خود در جنگ ائتالف سعودی علیه یمن از نوع ساده مانند 
موشک های »الصرخه « اس��تفاده می کرد، ولی به مرور زمان و با افزایش 
تجربه و تخصص و ارتقای سیستم موشکی، از سیستم های موشکی زلزال1 
و٢ و قاهر٢، النجم الثاقب و در نهایت موشک های بالستیک برکان٢ و بدر1 
استفاده کرد که نقش بس��یار مهمی در ایجاد توازن قوا و تقویت قدرت 
بازدارندگی داشته است. از س��وی دیگر، یگان های پهپادی و توپخانه ای 
یمن طی عملیاتی مشترک یکی از مقرهای ائتالف سعودی را در ساحل 
غربی هدف قرار دادند. به گزارش شبکه المسیره، یگان مهندسی ارتش و 
کمیته های مردمی یمن دیروز با یک بمب، یک خودروی نظامی متعلق به 
ائتالف سعودی و شبه نظامیان تحت فرمانش را در غرب »التحتیا« واقع در 
ساحل غربی منفجر کرد که طی آن تمامی سرنشینان این خودرو کشته 
ش��دند. نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن همچنین، پیشروی 
نیروهای ائتالف سعودی را در غرب »حیس« واقع در ساحل غربی متوقف 

کردند و خسارات جانی زیادی به آنها وارد آوردند.

در آرزوی پایان جنگ کره
رئیس جمهور کره جنوبی گفت که کره شمالی و امریکا موافق اعالم پایان 
جنگ در شبه جزیره کره هستند و این اتفاق به زودی خواهد افتاد. 
به گزارش فارس، »مون جائه این« رئیس جمهور کره جنوبی در گفت وگو با 
شبکه خبری »بی بی سی « گفت، کره شمالی و امریکا موافق هستند که پایان 
جنگ را هرچه سریع تر اعالم کنند.  مون به بی بی سی گفت »رئیس جمهور 
ترامپ و من بار    ها درباره اعالمیه پایان جنگ، گفت وگو کرده ایم.« وی افزود: 
»مطمئن هستم پایان جنگ به زودی اعالم خواهد شد.« »مون« درباره 
تحریم های بین المللی علیه کره شمالی گفت که تحریم های بین المللی 
اقتصادی تأثیر زیادی در آوردن کره ش��مالی بر سر میز گفت وگو    ها برای 
خلع سالح اتمی داشت.  رئیس جمهور کره جنوبی گفت: »اگر کره شمالی 
به برداشتن گام های صادقانه به سوی خلع سالح اتمی ادامه دهد، سپس 
تحریم     ها را می توان تسهیل کرد.« وی همچنین گفت که کره جنوبی خود 
را آماده همکاری اقتصادی میان کره ای می کند و افزود: اگر کره ش��مالی 
اقدام     هایی برای خلع سالح اتمی کامل انجام دهد، کره جنوبی وظیفه دارد 
نشان دهد پیونگ یانگ آینده ای روشن در زمینه اقتصادی خواهد داشت.  
مون از اروپا برای حمایت از ایجاد صلح در شبه جزیره کره تشکر کرد و گفت 
کشورهای اروپایی همواره خواستار خلع سالح اتمی کره شمالی با روش های 
صلح آمیز بودند. وی افزود: اروپا میانجی خوبی است که راه حل های خالقانه 
برای گفت وگوهای میان  کره ای و گفت وگو    ها میان کره شمالی و امریکا ارائه 
کرده است.  طی سال جاری میالدی روابط دو کره بعد از سال     ها تنش رو 
به بهبود گذاشته است و سران دو کشور سه بار با یکدیگر دیدار کرده اند. 
همچنین سران کره شمالی و امریکا یک بار دیدار داشته اند و قرار است پیش 
از پایان سال جاری میالدی دیدار دومی داشته باشند.  دو کره به طور رسمی 
از پایان جنگ در س��ال 1۹53 میالدی تاکنون در شرایط جنگی به سر 
می برند اما در دیدارهای سران توافق کردند پایان جنگ دو کره را به زودی 
اعالم کنند.   در چنین شرایطی امریکا به دنبال توافق دو کره برای اتصال 
خطوط راه آهن و جاده     ها در نوار مرزی دو کش��ور، خواستار اجرای کامل 
تحریم های سازمان های ملل علیه پیونگ یانگ شد.  دو کره روز دوشنبه 
موافقت کردند مدرنیزه کردن و در نهایت اتصال خطوط راه آهن و جاده     ها 

در سراسر مرز بین دو کره در اواخر نوامبر یا اوایل دسامبر انجام شود.
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