
رئیس جمهور امریکا که همچنان تحت فشار 
افکار عمومی برای تنبیه عربستان در خصوص 
قتل روزنامه نگار منتقد عربس�تانی در ترکیه 
است، دوباره استدالل کرد که روابط واشنگتن 
با ری�اض ب�رای اه�داف سیاس�ی دولتش در 
خاورمیانه کلیدی است و مشخصًا از نقش این 
رژیم در حفاظت از اس�رائیل سخن گفت. در 
همین حال در ادامه س�ناریوی تکذیب رابطه 
شاه و ولیعهد به عنوان آمر قتل روزنامه نگار هر 
دو بیانیه  تسلیتی برای خانواده خاشقجی صادر 
کردند و در عین حال وزیر خارجه عربس�تان 
هم باالخره در این ب�اره ح�رف زد و این قتل 
را » اش�تباهی وحش�تناک « خوان�د اما نقش 
ولیعهد عربستان را در ارتکاب آن تکذیب کرد. 
دونالد ترامپ ش��امگاه      ش��نبه از موضعش مبنی 
بر اینکه داستان س��رایی عربس��تان درب��اره قتل 
جمال خاشقجی داخل کنسولگری آنها در ترکیه 
معتبر اس��ت کوتاه آمد و در مصاحبه با واشنگتن 
پست درباره داستان سرایی متفاوت سعودی     ها از 
قتل خاش��قجی گفت که بدیهی است که نیرنگ 
و دروغ وج��ود دارد که به نوعی اعت��راف به دروغ 
گفتن درباره خاش��قجی بود ام��ا در نهایت نه تنها 
خواستار عزل محمد بن سلمان نشد، بلکه در عوض 
رهبری او را ستود و این شاهزاده جوان را » شخصی 
قوی « توصیف ک��رد که » کنترل بس��یار خوبی « 
دارد.  رئیس جمهور امریکا حین این مصاحبه ۲۰ 
دقیقه ای که دیروز جزئیات بیشتری از آن منتشر 
شد، با اش��اره مکرر به اهمیت مناسبات اقتصادی 
میان واش��نگتن – ریاض درباره نقش محمد بن 
س��لمان در این رهبری گفت: او به چشم شخصی 
دیده شده است که می تواند اوضاع را تحت کنترل 
داشته باش��د. منظورم البته به روشی مثبت است.  
رئیس جمهور امریکا تأکید ک��رد: رهبر دیگری را 
به عنوان جانشین این ش��اهزاده ۳۳ ساله ترجیح 

نمی دهد زیرا او درباره دیگران مطالبی خوانده است 
و محمد بن سلمان » به مراتب و از هر نظر که بگویید 
قوی     ترین شخص « است و » او به راستی به کشورش 
عشق می ورزد.«  ترامپ اشاره ای نکرد که آیا تمایلی 
به تحریم سعودی     ها دارد یا چگونه می خواهد این 
کار را انجام دهد و ح��رف زدن در این رابطه را زود 
دانست.  رئیس جمهور امریکا همچنین حین این 
مصاحبه به دفعات گفت که » هیچ کس « در دولتش 
به او نگفته است که محمد بن سلمان مقصر بوده 
است.  دونالد ترامپ گفت، نواری را که از حمله داخل 
کنسولگری ریاض در استانبول وجود دارد، نه دیده 
و نه شنیده است و مایک پمپئو، وزیر امور خارجه 
امریکا هم همین طور. او گفت: من تماماً درباره این 
ویدئو    ها یا این نوار    ها ش��نیده ام. هیچ کس زودتر از 
من به آنها دسترسی پیدا نمی کند. هیچ کس قادر به 
نمایش آن نبوده است.  واشنگتن پست در گزارشی 
به نقل از منابع مطلع اعالم کرد، مقام های سیا فایل 
صوتی را شنیده اند که به گفته مقام های ترکیه ثابت 
می کند این روزنامه نگار سرشناس درون ساختمان 
کنسولگری کشته و توسط تیمی از عوامل سعودی 
مثله شده اس��ت. اما ترامپ در این مصاحبه گفت، 
هنوز مدرکی به دستش نرسیده است که ثابت کند 
محمد بن سلمان از قبل اطالع داشته که خاشقجی 
قرار است کش��ته شود یا دس��تور آن را داده باشد.  
ترامپ گفت: » هیچ کس��ی به من نگفته است که 
او مسئول است. هیچ کس به من نگفته است که او 
مسئول نیست. ما هنوز به آن نقطه نرسیده ایم. من 

هیچ کدام از اینها را نشنیده ام.«
او با بازگویی داستان س��رایی س��عودی     ها از این 
حادثه دلخراش گفت: این احتمال وجود دارد که 
او بعداً متوجه این قضیه شده باشد. احتمال دارد 
اتفاقی درون این ساختمان به شکل بدی رخ داده 
باشد. احتمال دارد او آن زمان فهمیده باشد. شاید 
او می دانس��ته که آنها قرار است او را به عربستان 

بازگردانند.  اما اوج سخنان ترامپ جایی بود که 
نشان داد مالحظات صهیونیستی مانع از هرگونه 
اقدام امریکا علیه عربستان است؛ جایی که او به 
صراحت اعتراف کرد » ما هیچ کس دیگری را در 
آنجا نداریم تا از اس��رائیل حفاظت کنیم.«  عماًل 
او بار    ه��ا از روش سیاس��ت عمل گرایان��ه درباره 
خاورمیانه سخن گفت، عربستان سعودی را برای 
خرید س��الح از ایاالت متحده ستود و بر اهمیت 
بهای نفت و لطمه زدن به ایران تأکید کرد.  ترامپ 
ادامه داد: بسیار عالی می شود که او مسئول نبوده 
باشد. معتقدم که این کشور متحد بسیار مهمی 
برای ماست. خصوصاً وقتی شما ایران را دارید که 
کارهای بس��یار بدی در جهان می کند، این وزنه 
تعادل خوبی برای جهان اس��ت. آنها تا جایی که 
می توانند کارهای ش��رورانه انجام می دهند. آنها 
احتماالً به این شرایطی که می بینند می خندند.  
در همین حال ترام��پ تأکید ک��رد: اگر ایاالت 
متحده به عربستان سالح نفروشد، چین و روسیه 
از آن سود می برند.  او بار دیگر گفت که سعودی     ها 
قصد دارند ۱۱۰میلی��ارد دالر تجهیزات نظامی 
خریداری کنند اما اکثر این توافق     ها هنوز محقق 
نشده  و برخی از تحلیلگران میزان کلی این فروش 
را خیالی می دانند.  رئیس جمهور امریکا همچنین 
از سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه سعودی دفاع کرد 

و گفت » او در این رابطه بی اطالع است.«
ترامپ همچنین درباره رواب��ط نزدیک دامادش 
جارد کوشنر با محمد بن سلمان گفت. مقام های 
کاخ سفید می گویند او از دست دامادش ناراضی 
اس��ت اما ترامپ در مصاحبه با واشنگتن پس��ت 
اندکی از او حمایت کرد و گفت: او با عربستان داد 
و ستد ندارد. آنها دو جوان هستند. جارد اصاًل او 
را خوب نمی شناسد. آنها جوان و هم سن و سال 
هس��تند. همین. فکر می کنم همدیگر را دوست 
داشته باش��ند. جارد کارش را خیلی خوب انجام 

می دهد. فکر می کنم با اسرائیل صلح خواهد کرد 
اما خب شکست های زیادی هم وجود دارد. این 

عقبگردی برای روند صلح است. 
   اشتباه وحشتناک ربطی به ولیعهد نداشت!

عربس��تان س��عودی ابتدا گفت��ه بود ک��ه آقای 
خاشقجی به سالمت کنس��ولگری را ترک کرده 
اما روز جمعه برای اولین بار به مرگ او اذعان کرد 
و گفت او در جریان یک درگیری فیزیکی کشته 

شد؛ ادعایی که با تردید گسترده روبه رو شد. 
در نهایت عادل الجبی��ر در جریان مصاحبه ای با 
فاکس نیوز یک    ش��نبه آن را یک » قت��ل « و البته 
اشتباهی وحش��تناک توصیف کرد و از تصمیم 
عربستان برای مجازات مسببان این قتل سخن 
گفت. او افزود: » افرادی که این کار را انجام دادند 
خارج از حیطه اختیارات شان عمل کردند. معلوم 
اس��ت که اش��تباه خیلی بزرگی اتفاق افتاده، و 
چیزی که اشتباه را بدتر کرده تالش برای سرپوش 
گذاش��تن بر آن ب��وده.«  او همچنی��ن گفت که 
نمی داند پیکر خاشقجی کجاست و پافشاری کرد 
که این عمل به دستور محمد بن سلمان، ولیعهد 
قدرتمند عربستان، انجام نشده است.  او همچنین 
خطاب به خانواده خاش��قجی گف��ت: » این یک 
اشتباه وحشتناک بود. این یک تراژدی وحشتناک 
بود. ما درد خانواده خاشقجی را درک می کنیم و 
به آنها تس��لیت می گوییم.«  جدا از سخنان وی 
ملک سلمان و محمد بن سلمان ولیعهد هم بیانیه 
تسلیت دیرهنگامی برای خانواده خاشقجی صادر 
کردند تا سناریوی بی اطالعی از این قتل باورپذیری 

بیشتری برای مخاطب داشته باشد.
   التماس سعودی به اردوغان 

رجب طی��ب اردوغان، رئیس جمه��ور ترکیه در 
سخنرانی به مناسبت افتتاحیه یک پروژه  عمرانی 
در استانبول اعالم کرد: در نشست روز سه     شنبه 
با اعضای حزب عدالت و توس��عه در پارلمان در 
بیانیه ای توضیحات الزم و تمام حقایق در خصوص 

پرونده قتل خاشقجی را ارائه خواهم کرد. 
وی افزود: ما به شکلی دیگر و کاماًل متفاوت تمام 
جزئیات را باز خواهیم کرد و م��ن از آنچه جامعه  
جهانی و طرف های مختلف درب��اره آن مرددند، 
صحب��ت خواهم ک��رد. در همین ح��ال روزنامه 
»گاردین« در گزارشی درباره پشت پرده مناقشه 
دیپلماتیک درباره پرونده قتل »خاشقجی« نوشت: 
»نهایتاً ۱۰ روز پس از آغاز این مناقش��ه و با ادامه 
درز هدفمند اطالعات از سوی ترکیه به رسانه ها، 
سلمان پادشاه سعودی، » خالد الفیصل « امیر مکه 
را که یکی از مورد اعتماد    ترین فرستادگانش بود، 
راهی آنکارا کرد تا با اردوغان دیدار کند.« به گفته 
یک مقام ترکیه ای، این روشی است که سعودی     ها 
از قدیم برای جمع و جور کردن یک افتضاح دارند 
که یکی از افراد معتمد را وارد میدان می کنند. اما 
به گفته یک منبع ترکیه ای، اوضاع در پشت صحنه 
دس��ت کم برای س��عودی     ها چندان خوب نبود و 
خالد الفیصل »به معنای واقعی کلمه برای کمک 

التماس می کرد. آنها واقعاً آشفته بودند.«
 گاردین سپس در مورد اهداف ترکیه نوشته است: 
»با ادامه ]اطالع رسانی[ قطره چکانی ترکیه ای ها، 
به نظر می رسید که پای عنصر انتقام هم در میان 
است. گویی که داشتند آل سعود را با وارد آوردن 
هزاران زخم می کش��تند. فراتر از آن پاسخ اولیه، 
یک هدف راهب��ردی هم وجود داش��ت. اردوغان 
به سادگی کوتاه نمی آمد. مشخص شد که این تصور 
عربستان س��عودی که آنکارا بر اساس وضعیت بد 
اقتصادی اش تصمیم می گیرد، نادرست بوده است. 
اینکه عربستان انعامی بدهد و بحران را فیصله دهد، 
چیزی بود که س��عودی     ها خیلی راحت با آن کنار 
می آمدند، اما اردوغان ب��ه دنبال چیزی به مراتب 
بزرگ تر بوده اس��ت؛ فرصتی ب��رای تضعیف یک 
رقیب مدعی سخنگویی از جانب اسالم اهل سنت 

و تبدیل دوباره ترکیه به مقر قدرت اسالمی.«

س�خنگوی ریاس�ت جمهوری روس�یه گفت 
که چنانچه امریکا از پیمان منع موش�ک های 
هسته ای میان برد خارج شود، مسکو در راستای 
حفظ موازنه نظامی، اقداماتی را اتخاذ خواهد 
کرد. وزیر امور خارجه روسیه هم اعالم کرد که 
مسکو به هر اقدامی پاسخ متقابل خواهد داد. 
تهدید دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا به خروج 
احتمالی از پیمان منع موش��ک های هس��ته ای 
میان برد )INF( واکنش تن��د روس    ها را در پی 
داش��ته اس��ت. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، 
دیمیت��ری پس��کوف، س��خنگوی کاخ کرملین 
روز دو    ش��نبه در واکنش ب��ه موضع گیری جدید 
رئیس جمه��ور امریکا درباره توافقات هس��ته ای 
با روس��یه گفت:»چنانچه امری��کا از پیمان منع 
موشک های هسته ای میان برد خارج شود، مسکو 
در راستای تضمین امنیت خود اقداماتی را اتخاذ 
خواهد کرد.« پسکوف با اشاره به اینکه در آینده، 
امریکا اقدام به توسعه سیستم     هایی خواهد کرد 
که مطاب��ق ب��ا INF ممنوع اس��ت، گفت:»اگر 
امریکا چنین اقدامی انجام ده��د، واکنش دیگر 
کش��ور    ها در این م��ورد به  خصوص روس��یه در 
راس��تای برقراری موازنه نظامی ضروری است.« 
پس��کوف گفت:»والدیمی��ر پوتین بار    ه��ا تکرار 
کرده اس��ت که از بین رفتن این پیمان، روس��یه 
را وادار خواه��د کرد برای دف��اع از خود گام های 
مؤثری بردارد.« به گفته پس��کوف، »این به این 
معنی است که مسکو در آینده برای دفاع از خود 
سیستم های موشکی میان برد هسته ای را به طور 
آشکار توس��عه خواهد داد نه به طور پنهانی.« از 
سوی دیگر، سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه 

 INF هم از مخالفت روس��یه با خ��روج امریکا از
خبر داد و گفت:»ثبات راهب��ردی تنها بر مبنای 
برابری حاصل می ش��ود. چنی��ن برابری در همه 
شرایط لحاظ خواهد شد. ما در قبال ثبات جهانی 
مس��ئولیت داریم و امیدواریم امریکا هم از ادای 
سهم خود در این زمینه غافل نشود.« به گزارش 
شبکه راشاتودی، الوروف تأکید کرد:»فقط شاهد 
اعالم مقاصد طرف امریکایی در مورد خروج از این 
پیمان آن هم از طریق رس��انه    ها بوده ایم؛ روسیه 
بر اساس اعالم رس��می طرف مقابل، موضع خود 
را اعالم می کند.« الوروف در حالی این اظهارات 
را بیان کرده است که جان بولتون، مشاور امنیت 
ملی امریکا در سفری دوروزه به مسکو رفته است 

تا با مقامات روسیه دیدار کند. بر اساس گزارش 
رسانه های امریکایی، بولتون حامی اصلی خروج 
امریکا از توافقات هسته ای با روسیه است. مقامات 
سیاسی روس��یه نیز تهدید جدید ترامپ را ادامه 
تالش امریکا برای اعمال فش��ار بر مسکو ارزیابی 
کردند که عواق��ب منفی برای ثب��ات راهبردی 
داش��ته و می تواند جه��ان را در آس��تانه جنگ 
اتمی قرار دهد. هفته گذش��ته والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روس��یه هم در س��خنانی با به رخ 
کشیدن قدرت اتمی روسیه به رقبای این کشور، 
گفته بود که ظرف چند ثانیه هر حمله هسته ای به 

روسیه با پاسخ متقابل روبه رو می شود. 
یکجانبه گرایی امریکا در دوره ترامپ به ش��دت 

اوج گرفته و دولت وی در همین راستا از بسیاری 
از معاه��دات بین المللی امریکا را کنار کش��یده 
اس��ت. ترامپ در جدید    ترین م��ورد از اقدامات 
یکجانبه گرایانه خود اعالم کرد امریکا را از پیمان 
منع موشک های هسته ای میان برد خارج می کند. 
مقامات امریکا از شش ماه پیش و پس از رونمایی 
روس    ها از موشک های هسته ای جدید خود، بار 
دیگر مسکو را به خروج از پیمان منع موشک های 

هسته ای کوتاه برد و میان برد متهم کردند. 
پیمان منع موش��ک های هس��ته ای کوتاه برد و 
میان برد هش��تم ماه دسامبر س��ال ۱987 بین 
میخائیل گورباچف آخرین رهبر اتحاد جماهیر 
ش��وروی و رونالد ری��گان رئیس جمه��ور وقت 
امریکا امضا ش��د. براس��اس این پیمان، توسعه و 
کاربرد تمام موشک های هسته ای و غیرهسته ای 
کوتاه برد و میان برد به اس��تثنای موش��ک های 

دریایی ممنوع شد. 
   واكنش های بین المللی 

خروج احتمالی امریکا از پیمان منع موشک های 
هسته ای میان برد، واکنش مقامات سایر کشور    ها 
را هم در بر داشته است. زیگمار گابریل، وزیر امور 
خارجه س��ابق آلمان در مصاحبه ای با دی وولت 
گفت:»در صورت لغو این توافق از س��وی امریکا، 
باید یک ابت��کار عمل جدید خلع س��الح مطرح 
شود. اگر نتوانیم بار دیگر جلوی چرخه تسلیحات 
اتمی را بگیریم، مرکز اروپا و آلمان صحنه جنون 
اتمی خواهد ش��د.« همچنین یوشیهیده سوگا، 
دبیر کابینه ژاپن هم گفت:»توکیو تصمیم امریکا 
را برای خروج از پیمان منع موشک های هسته ای 

میان برد با روسیه دنبال می کند.«

88498444سرويسبينالملل
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محمدمرادی

 مسکو: خروج امریکا از پیمان هسته ای را 
با موازنه نظامی جواب می دهیم

 ترامپ: هیچ کس مثل عربستان 
نمی تواند از اسرائیل حفاظت کند

رئیس جمهور امریکا دلیل حمایت از روایت سعودی را با صریح ترین لهجه ممکن گفت

  گزارش  2

اردن؛ چرخش راهبردی یا تاکتیكی؟
اردن در چند سال اخیر در سطح منطقه ای دچار نوعی تغییرات رفتاری 
شده است. این کشور در مورد بحران س��وریه »سیاست صبر و انتظار « 
در پیش گرفت و پس از مشخص ش��دن پایان داعش در سوریه، روابط 
خود را با دمشق بهبود بخشیده اس��ت و گذرگاه مرزی بین دو کشور نیز 
اخیراً بازگشایی شد. عالوه بر این، برخی نشانه    ها حکایت از چرخش های 
منطقه ای اردن دارد. جدید    ترین تغییر رفتاری اردن نیز مربوط به اسرائیل 
است. عبداهلل دوم پادشاه اردن گفته که امان قصد دارد زمین هایی را که 
در پیمان صلح سال ۱99۴ به رژیم صهیونیستی واگذار کرده، پس بگیرد. 
این زمین     ها که به اجاره ۲۵ ساله اس��رائیل درآمده اکنون محل کشت و 
کار صهیونیست     ها است. به موجب توافق صلح اسرائیل و اردن موسوم به 
»وادی عربه« در سال ۱99۴ اراضی مذکور به مدت ۲۵ سال به اسرائیل 
اجاره داده ش��ده و این قرارداد ۲۶ اکتبر سال ۲۰۱9 به پایان می رسد. به 
موجب پیوست های توافق صلح، باید یک سال قبل از پایان مهلت اجاره 
اراضی، تصمیم مخالفت با تمدید اجاره اطالع داده شود. اما سؤال اصلی 
این است که چرا اردن دچار تغییرات رفتاری در منطقه شده است و آیا این 

تغییرات حاکی از چرخش تاکتیکی است یا راهبردی؟
پادش��اه اردن همواره تالش کرده خود را به عنوان طرف اصلی صلح بین 
اسرائیل و فلسطین به غرب معرفی نماید. حتی اوباما، رئیس جمهور سابق 
امریکا، بار    ها امان را شریک این کشور در حل وفصل منازعات فلسطین و 
رژیم صهیونیستی دانست، اما پس از روی کارآمدن دونالد ترامپ در امریکا 
این جایگاه برای اردن به نوعی از دست رفته است. ترامپ در قالب طرح 
معامله قرن، س��فارت امریکا را از تل آویو به قدس انتقال داد و عماًل طرح 
دو دولت را که مورد حمایت اردن بود با شکست مواجه کرد. این مسئله 
»معمایی راهبردی « برای اردن ایجاد کرد، زیرا درصد زیادی از ساکنان 
اردن را فلسطینی    ها تشکیل می دهند. اردن در جریان طرح معامله قرن 
با اسرائیل، امریکا، عربستان و امارات دچار اختالف شده و حتی از انتقال 
سفارت امریکا از تل آویو به قدس حمایت نکرد و در نشست استانبول نیز 
که در مورد قدس برگزار شد شرکت کرد. از جمعیت 9 میلیون و ۵۰۰ هزار 
نفری اردن، نزدیک به ۶۰ درصد را آوارگان فلسطینی تشکیل می دهند. 
در واقع اردن در چهار دهه گذشته همواره با این هدف در موضوع فلسطین 
دخالت کرده که زمینه را برای تشکیل کشور فلسطین به پایتختی قدس 
فراهم کند و از این طریق، آوارگان ساکن در اردن به کشور خود بازگردند، 
چرا که به شدت با مشکالت اقتصادی مواجه بوده و این آوارگان در کنار 
اضافه شدن بیش از یک میلیون آواره سوری مشکالت اردن را دوچندان 
کرده اند. اما طرح معامله قرن این رؤیا و هدف اردن را نابود خواهد کرد و 
آوارگان فلسطینی دیگر به کشور خود بازنخواهد گشت، به همین دلیل 
اردن از همان ابتدا به عنوان مخالف این طرح مطرح بود. عالوه بر این دونالد 
ترامپ به نوعی اردن را از سیاس��ت های خاورمیانه ای خود حذف کرده و 
محمد بن سلمان ولیعهد سعودی و محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی را به 
عنوان محورهای سیاست خاورمیانه ای امریکا تعیین کرده است. به همین 
دلیل اردن برای نشان دادن نارضایتی خود، اقدام به برخی چرخش    ها کرد. 
در نتیجه این چرخش    ها نیز در تیرماه 97 عربستان و امارات کمک های 
مالی خود را به اردن قطع کردند و همین مسئله باعث شد اردن چند هفته 

شاهد نا آرامی های داخلی به دلیل مشکالت اقتصادی شود. 
در واقع در شرایط کنونی اردن به دنبال آن است تا به محور سوریه، قطر و 
ترکیه نزدیک شده و به نوعی از سرگرم شدن عربستان به ماجرای مرگ 
خاشقجی نهایت استفاده را ببرد. این مسئله را دبکا فایل رسانه نزدیک به 
ارتش اسرائیل نیز مورد تأکید قرار داده است. در روزهای اخیر، عمر الرزاز، 
نخست وزیر اردن، گفت وگوی فشرده ای با وزیران ترکیه ای داشته تا آنها 
را متقاعد کند صادرات کاالهای خود را به جای بندر حیفای اسرائیل، از 
طریق سوریه و اردن پی بگیرند. به منظور دس��تیابی به این هدف، آنها 
اوایل ماه جاری میالدی گذرگاه مرزی خود را با سوریه بازگشایی کردند، 
هرچند مخالفت شدید امریکا و اسرائیل را به همراه داشت. اردن همچنین 

تالش    هایی برای برقراری ارتباط با قطر و سوریه نیز انجام داده است. 
نتیجه بررسی رفتار متغیر اردن در چند سال اخیر گویای این امر است که 
اردن به دلیل وابستگی به کشورهای خارجی توان ایفای نقشی مستقل 
در منطقه را ندارد اما به حاشیه راندن اردن در مسئله فلسطین باعث شده 
امان به دنبال برقراری ارتباط با محور جدیدی که در برابر محور اسرائیل، 
امریکا و عربستان قرار دارد، باشد. مهم  ترین مشکل اردن کسری بودجه 
ساالنه بوده و به همین دلیل این کشور به کمک ساالنه کشورهای غربی و 
به ویژه امریکا)ساالنه بیش از یک میلیارد دالر کمک از جانب واشنگتن به 
امان اختصاص می یابد( در کنار وام های بین المللی به شدت وابسته است. 
بنابراین هرگونه تغییر رفتار احتمالی اردن در عرصه منطقه ای متأثر از 
این ضعف ساختاری خواهد بود. به نظر می رسد اردن به دلیل محذورات 
داخلی توان چرخش راهبردی را نداشته و تغییرات رفتاری اخیر نیز به 
نوعی تاکتیکی محسوب می شود. شاید بتوان این گونه رفتارهای اردن را در 
چارچوب سیاست تالش برای افزایش قدرت چانه زنی نیز بررسی کرد که 

هدف آن بازگشت به جایگاه سنتی خود در مسئله فلسطین خواهد بود.
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   آغاز رزمایش مشترک پاكستان و روسیه 
نیروهای ویژه روسیه برای شرکت در رزمایش مشترک با پاکستان موسوم 
به »دروزبه۳« که تا ۴نوامبر ادامه خواهد داشت وارد این کشور شدند. به 
گزارش اسپوتنیک، رزمایش دروزبه ۳ که به معنای »دوستی« است سومین 
رزمایش مشترک روسیه و پاکستان می باشد. بر اساس توافقنامه ای که اخیراً 
بین اسالم آباد و مسکو امضا شده افسران نظامی پاکستان در مراکز نظامی 
روسیه آموزش می بینند. قرارداد آموزش نظامی افسران پاکستانی در سفر 

اخیر »الکساندر فومین « معاون وزیر دفاع روسیه به پاکستان امضا شد. 
-------------------------------------------------------------

   سوءاستفاده جنسی از کودکان در استرالیا 
اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا از کودکان قربانی سوءاستفاده جنسی 
در این کشور عذرخواهی ملی کرد. به گزارش بی بی سی، تحقیقی پنج ساله 
حاکی از آن است که طی چندین دهه، دهها هزار کودک قربانی آزار جنسی 
بوده اند. نخست وزیر استرالیا گفت:»امروز باید متواضعانه مقابل کسانی که 
ر    ها شدند، زانو بزنیم و ملتمسانه عذرخواهی کنیم.«  در این تحقیق که سال 
گذشته پایان یافت، از حدود 8 هزار قربانی که در اماکنی چون مدرسه ها، 
کلیسا     ها و باشگاه های ورزشی آزار جنسی دیده اند، شهادت گرفته شده است. 
موریسون در سخنرانی خود گفت:»چرا فریاد بچه     ها و والدین شان شنیده 

نشد؟ چرا دستگاه عدالت ما در مقابل عدالت کور بود؟ «
-------------------------------------------------------------

   عمران خان برای دومین بار به عربستان رفت 
عمران خان، نخست وزیر پاکستان روز دو    شنبه برای سفری دو روزه راهی 
عربستان شد. به گزارش اسپوتنیک، هدف از سفر عمران خان به عربستان 
نجات پاکستان از مشکالت اقتصادی و تالش برای جلب سرمایه گذاری 
خارجی اعالم شده است. خان امروز )سه شنبه( با مقامات عربستان دیدار 
می کند و درباره گسترش روابط و سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی 
پاکستان به تبادل نظر با آنها می پردازد. نخست وزیر پاکستان قرار است در 

ادامه این سفر با سرمایه گذاران و بازرگانان عربستان دیدار کند. 
-------------------------------------------------------------

   لیبرمن مردم غزه را به جنگ تهدید كرد 
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مجدداً جنبش حماس را تهدید کرد و گفت 
که به دنبال راضی کردن کابینه اسرائیل برای » وارد کردن ضربات سخت 
و حمله قوی « علیه حماس است. به گزارش النشره، آویگدور لیبرمن اعالم 
کرد:»به دنبال این هستم که کابینه را متقاعد کنم که آرامش در مرزهای نوار 
غزه تنها در صورت حمله قوی و شدید به حماس محقق می شود.« لیبرمن 
خاطرنشان کرد:»آرامش در مرزهای جنوبی نوار غزه به مدت چهار الی پنج 
سال تنها از طریق وارد کردن ضربات شدید به جنبش حماس تحقق یافت و 

عملیات زمینی یا اشغال دوباره نوار غزه اوضاع را تغییر نمی دهد.«

 معاون وزیر خارجه سوریه: 
صبر دمشق در ادلب اندازه دارد 

معاون وزیر خارجه سوریه ضمن تأکید بر ضرورت پایبندی ترکیه به 
تعهدات خود در خارج کردن تروریست   ها از مناطق عاری از سالح 
شمال غرب سوریه گفت، صبر دولت سوریه هم حد و اندازه ای دارد. 
به گزارش فارس، »فیصل المقداد« به نظام ترکیه و گروه های تروریستی 
مسلح تحت حمایت آن که همچنان به توافق ادلب پایبند نیستند، هشدار 
داد: »صبر دولت سوریه حد و اندازه ای دارد.« وی همچنین تأکید کرد، 
موشک های اس ۳۰۰ و دیگر سالح های سنتی سوریه قدرت بازدارندگی 
این کشور را در برابر دشمن اسرائیلی تقویت کرده است.  وی در پاسخ به 
سؤال روزنامه س��وری »الوطن« درباره میزان صبر س��وریه در برابر عدم 
پایبندی ترکیه به توافق ادلب گفت: موضوع، موضوع صبر نیست اما دولت 
ترکیه باید به تعهدات خود درباره توافق سوچی عمل کند و قادر به انجام 
وظایف خود باشد، زیرا یکی از مسئولیت هایش این است و ما می دانیم که 
می تواند به این تعهدات خود عمل کند، چون گروه های تروریستی در این 
منطقه تحت فرمان ترکیه هستند.  المقداد در پاسخ به سؤال دیگر روزنامه 
الوطن درباره امکان ورود ارتش سوریه به درگیری با ارتش اشغالگر ترکیه 
که در شمال غرب س��وریه حضور دارد، گفت: »ما می خواهیم همه این 
مشکالت در چارچوب حل و فصل وضعیت شهروندان، آشتی های ملی 
و حفظ زیرساخت    ها فیصله پیدا کند و سوریه این را بهترین راه حل برای 
رسیدن به چشم اندازهای خود می بیند؛ امیدواریم دولت ترکیه و گروه های 
مسلح درک کنند، صبر دولت سوریه هم حد و اندازه ای دارد.  از سوی دیگر، 
روزنامه سوری »الوطن« گزارش داد، ترکیه برای گروه های تروریستی در 
ادلب و در رأس آنها ائتالف هیئه تحریر الشام )هتش( که عضو اصلی آن 
»جبهه فتح الشام « )جفش( همان جبهه النصره است پیام های شفاهی 
هشدارآمیز ارسال کرده است. الوطن سوریه نوشت: ترکیه هشدار شفاهی 
برای هیئه تحریرالشام و شبه نظامیان مورد حمایت آن در ادلب، ریف حلب، 
ریف حماه و ریف الذقیه فرستاده و درباره معطل کردن اجرای توافق ایجاد 
» منطقه خلع سالح « ، هشدار داده و گفته که نبرد کسانی که این توافق را 

رد کنند، نبردی شکست  خورده است.

 ظریف: هم نفت مان را می فروشیم
 هم اقتصادمان را حفظ می کنیم

وزیر امور خارجه ای�ران می گوید ایران در ش�رایط فعلی هم قادر 
به فروش نفت خود اس�ت و هم می تواند اقتصاد خود را حفظ کند. 
محمدجواد ظری��ف، وزیر خارجه ای��ران روز دو    ش��نبه در گفت وگو با 
خبرگزاری ژاپنی کیودو درباره بی اثر ب��ودن تحریم های جدید امریکا 
علیه ایران سخن گفت. وزیر خارجه در این مصاحبه گفته است که دولت 
امریکا می تواند با بازگشت به توافق هسته ای که به  صورت غیرقانونی از 
آن خارج شد و لغو تحریم     هایی که پس از این خروج علیه ایران اعمال 
کرد، راه را برای مذاکره با ایران هموار کند. رئیس دس��تگاه دیپلماسی 
ایران همچنین با اشاره به اینکه واشنگتن به تعهدات قانونی خود عمل 
نمی کند، تصریح کرد:»متأسفانه نحوه رفتار امریکا باعث شده تا مطلوبیت 
مذاکره از اساس زیر سؤال رود.« وی در خصوص اینکه آیا ایران به خروج 
از برجام به عنوان یک گزینه می نگرد یا خیر نیز اظهار داشت:»ما در این 
خصوص بر اس��اس ارزیابی خودمان و امنیت ملی و منافع مان تصمیم 
خواهیم گرفت.«  به نوش��ته کیودو، ظریف گفته ک��ه در این خصوص 
ضرب االجلی وجود ن��دارد. وزیر امور خارجه همچنی��ن ابراز اطمینان 
کرده است که ایران می تواند بر تحریم های امریکا غلبه کند و خاطرنشان 
کرده که »بسیاری از کشور    ها برای تجارت با ایران آمادگی خود را نشان 
داده اند.« به گفته ظریف، عالوه بر سه کشور اروپایی )آلمان، انگلستان و 
فرانسه( کشورهای دیگری که اهمیت زیادی برای توافق هسته ای قائل 
هستند، از جمله روسیه، چین و ژاپن، »آماده اند به سهم خود ]در تجارت 
با ایران[ عمل کنند.« اظهارات ظریف برای فروش نفت ایران به شرکای 
خارجی، درحالی است که مقامات امریکایی در ماه های اخیر بار    ها مدعی 
شده اند قصد دارند با جایگزین کردن کشورهای دیگر برای تأمین نفت 
جهانی، صادرات نفت ایران را به صفر برسانند؛ اقدامی که برخی کشور    ها 
حاضر به تبعیت از سیاست های تحریمی امریکا علیه تهران نشده اند و 

برای دوران تحریم، پیشنهاد خرید نفت از ایران را داده اند.

خوشحالی اردنی    ها و سردرگمی اسرائیلی    ها 
از تصمیم ملک عبداهلل

یک روز پس از اینکه امان اع�الم کرد دیگر به تل آویو زمین اجاره 
نمی دهد، ش�ادی اردن را فرا گرفته و اسرائیلی   ها سردرگم به نظر 
می رس�ند، ناظران معتقدند این اقدام اردن از سلس�له اقداماتی 
اس�ت که امان اخیراً اتخاذ ک�رده و می تواند نش�ان دهنده تالش 
این کشور برای فاصله گرفتن از محور عربستان و اسرائیل باشد. 
برخی کمپین    ها و انجمن های مردمی اردن از مردم این کشور خواستند برای 
قدردانی از شاه اردن در خصوص لغو قرارداد اجاره اراضی »الباقوره و الغمر« 
به رژیم صهیونیستی، روز جمعه به خیابان    ها بیایند. گروه اخوان المسلمین 
از تصمیم شاه اردن قدردانی کرد که همسو با اراده مردم این کشور برای 
بازپس گیری اراضی الباقوره و الغمر و احیای حاکمیت ملی بر این اراضی 
اتخاذ شده است.  ملک عبداهلل شاه اردن روز یک   شنبه در صفحه توئیتر خود 
نوشت: »الباقوره و الغمر در رأس اولویت ما قرار دارد و تصمیم ما نیز پایان 
دادن به الحاقیه  های توافقنامه صلح درباره الباقوره و الغمر است چرا که ما 
هر کاری الزم باشد به خاطر اردن و اردنی    ها انجام می دهیم.«  دو روستای 
الباقوره واقع در شمال اردن و الغمر در جنوب این کشور از اراضی وادی عربه 
و اردنی است اما از سوی رژیم صهیونیستی اشغال شده است. »الغمر« یک 
منطقه مرزی است که در استان العقبه در جنوب بحرالمیت واقع شده و به 
منطقه مورد منازعه اردن و رژیم صهیونیستی معروف است و پس از امضای 
معاهده صلح بین دو طرف در سال ۱99۴ موس��وم به »وادی عربه«، این 
منطقه به رژیم صهیونیستی اجاره داده شده است. منطقه الباقوره نیز یک 
شهرک مرزی اردن است که در شرق رود اردن واقع شده و وضعیت مشابهی 
با الغمر دارد.  در حال��ی که گزارش    ها حاکی از خوش��حالی مردم اردن از 
تصمیم پادشاه این کشور است ولی به نظر می رسد اسرائیلی    ها از این تصمیم 
سردرگم شده اند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز در 
واکنش به این تصمیم پادشاهی اردن اظهار کرد که اسرائیل با اردن درباره 
امکان تمدید این توافق مذاکره خواهد کرد. نتانیاهو افزود: معاهده صلح با 
مصر و اردن به مثابه بنیان ثبات منطقه ای و باعث امنیت اسرائیل است و 
کشورهای عربی با اسرائیل در مقابل تهدید ایران و تهدید اسالم افراطی در 
یک جبهه هستند. به موجب توافق صلح دو طرف موسوم به » وادی عربه « 
در سال ۱99۴ اراضی مذکور به مدت ۲۵ سال به اسرائیل اجاره داده شده 
و این قرارداد ۲۶ اکتبر سال ۲۰۱9 به پایان می رسد. به موجب پیوست های 
توافق صلح، باید یک سال قبل از پایان مهلت اجاره اراضی، تصمیم مخالفت 
با تمدید اجاره اطالع داده شود. ناظران معتقدند تصمیم روز یک   شنبه اردن 
آخرین اقدامات از سلسله اقدامات این کشور برای فاصله گرفتن از عربستان 
و اسرائیل محسوب می شود. چند روز قبل گذرگاه مرزی این کشور با سوریه 
پس از سه سال بازگشایی شد که منابع خبری گزارش دادند برخالف میل 
امریکا بوده است. »طارق سامی خوری« نماینده پارلمان اردن با بیان اینکه 
در زمان جنگ سوریه موضعگیری های اشتباهی داشتیم، گفت: بازگشایی 
گذرگاه مرزی »النصیب « میان دو کشور بازگرداندن زندگی به اردن است. 
روزنامه کویتی الرای الیوم با اشاره به این اقدامات امان نوشت: اردن این روز   ها 
قدم در مسیر ارتباط با قطر و سوریه گذاشته و با احتیاط شدید به سمت 
ترکیه پیش می رود و البته در تالش است گام    هایی که برمی دارد به روابط با 

عربستان لطمه ای نزند و از سوی دیگر روابط خود را متنوع تر سازد.


