
عجز مقام های ارشد اطالعاتی سعودی نزدیک به 
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، در مواجهه 
با قدرت روزافزون ایران در منطقه کارشان را به 
جایی کشانده که طی جلسه ای با دو بازرگان عرب 
و صهیونیست در راستای سفارش پروژه ایجاد 
اغتشاش در داخل ایران از آنها درباره امکان ترور 
مقامات ایرانی و مخصوصاً فرمانده س�پاه قدس 
ایران پرس�یده اند که آنها ضمن اعالم ناتوانی، 
آدرس یک شرکت امنیتی انگلیسی را داده اند. 
روزنام��ه امریکای��ی نیویورک تایمز در گزارش��ی 
اختصاصی به نقل از سه منبع مطلع گزارش داده است 
که در جریان جلسه  ای در فروردین۱۳۹۶)مارس 
۲۰۱۷( دو تاج��ر بین المللی، جرج ن��ادر لبنانی- 
امریکایی و جوئل زامل اس��ترالیایی- اسرائیلی به 
دو مقام نزدیک محمد بن سلمان ولیعهد عربستان 
پیش��نهاد داده  بودن��د، در ازای دریافت ۲ میلیارد 
دالر، می توانند اقتصاد ایران را خراب کنند . این دو 
تاجر مدعی ش��ده اند که برجام به ایران توان مالی 
خوبی داده و امریکا هم دیگر دنب��ال کاهش توان 
مالی ایران نیس��ت، پس باید خودشان کاری کنند 
و در همین راس��تا س��اختن اکانت های جعلی در 
ش��بکه های اجتماعی برای راه انداختن تظاهرات 
در ایران، پیداکردن دارایی های نیروی  قدس سپاه 
در جهان، هیاهو بر سر اتهامات ساختگی یا واقعی 
علیه مقام های ایران برای اختالف  افکنی به عنوان 
فهرستی از کار     هایی که از دست شان برمی آید، به 
طرف مقابل عرضه کرده اند. نکته قابل توجه اینکه 
سعودی     ها در این جلسه پرسیده اند: »آیا ترور هم 
می توانند بکنند، مثال ً قاسم سلیمانی را« که بر اساس 
گزارش نیویورک تایمز این دو تاجر پس از مشورت با 
وکالی شان جواب می دهند ما خودمان نمی توانیم، 
اما می شناسیم کسانی را که کارتان را راه  بیندازند، 
مثال یک آژانس که یکسری بازنشسته امنیتی در 

انگلستان راه  انداخته اند. 
احمد عس��یری، از فرماندهان ارتش عربستان که 
اخیراً به دنبال قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار 
منتقد حکومت عربستان از سمت اطالعاتی خود 
برکنار شد، در این مذاکرات حضور داشته است. به 
گزارش نیویورک تایمز این ژنرال مرتب به واشنگتن 
سفر می کرده و با البی گرهای وابسته به عربستان در 
امریکا دیدار می کرده است. دیدار مقامات اطالعاتی 
عربستان با مسئوالن برخی شرکت های خصوصی را 
جورج نادر، بازرگان لبنانی-امریکایی برنامه ریزی 

کرده بود. او که پیش از این با محمد بن سلمان نیز 
دیدار کرده است دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور 

امریکا را در جریان طرح خود قرار داده بود. 
» نادر« ۵۸ س��اله، تاجر لبنانی تب��ار امریکایی به 
نمایندگی از امارات و عربستان سعودی در البی های 
گسترده ضد ایرانی در سراسر جهان شرکت کرده 
اس��ت و نفود قابل توجهی میان س��ران عرب دارد. 
اواخر اسفند سال ۱۳۹۶ پایگاه »میدل ایست آی « 
در خبری اختصاصی گزارش داد نادر در اواخر سال 
۲۰۱۵، محمد بن سلمان، محمد بن زاید، ولیعهد 
ابوظبی، عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، 
سلمان، ولیعهد بحرین و ملک عبداهلل، پادشاه اردن 
را در قایقی در دریای سرخ گرد هم آورد و پیشنهاد 
تش��کیل یک گروه منطقه ای منتخب متشکل از 
نمایندگان ش��ش کش��ور عربی را مطرح کرده که 
می تواند جایگزین شورای همکاری خلیج فارس و 
اتحادیه عرب شود.  طبق گزارش نیویورک تایمز، 
جورج نادر، مشاور سیاسی ولیعهد ابوظبی و »الیوت 
برویدی«، معاون رئیس کمیته ملی جمهوریخواهان 
در امور مالی که از حامیان مقابله س��خت با ایران و 
قطر هس��تند به صورت مکرر ترامپ را تحت فشار 
گذاشتند تا به صورت خصوصی و خارج از کاخ سفید 
با محمد بن زاید دیدار کند.  نیویورک تایمز نوشت: 
نادر با قراردادی به ارزش بیش از یک میلیارد دالری 
برای شرکت امنیتی »سیرسینوس « که به برویدی 
تعلق دارد موفق شد این مقام جمهوریخواه را برای 

پیش بردن اهداف و نقشه های ابوظبی وسوسه کند. 
همچنین ۲۰۰میلیون دالر نیز از جانب امارات به 

شرکت برویدی تعلق گرفت. 
همین روزنامه در گزارش ۳۰ اردیبهشت ماه سال 
جاری خ��ود جزئیاتی ت��ازه از ط��رح خرابکارانه و 
ضدایرانی جورج نادر، مشاور ولیعهد ابوظبی منتشر 
کرده بود. در گزارش مذکور، از دیدار نادر با »دونالد 
ترامپ جونیور« پس��ر ارشد ترامپ س��ه ماه مانده 
به انتخابات ریاس��ت جمهوری سال ۲۰۱۶ در برج 
ترامپ در نیویورک خبر داده شد؛ دیداری که »اریک 
پرینس « مؤسس »بلک واتر« آن را ترتیب داده بود. 
در این دی��دار، نادر ضم��ن اع��الم آمادگی ریاض 
و ابوظبی برای کم��ک به ترام��پ در انتخابات، به 
بازارگرمی برای طرح تبلیغات��ی  محرمانه ای برای 
اس��تفاده از پیمانکاران خصوص��ی جهت بی ثبات 

کردن ایران پرداخت.  
جوئل زامل، بازرگان اس��رائیلی یکی دیگر از تجار 
حاضر در مذاکره فروردین ۹۶ ه��م رابطه نزدیک 
و مس��تحکمی با اداره ه��ای امنیت��ی و اطالعاتی 
اس��رائیل دارد.  جورج نادر و جوئل زام��ل هر دو از 
جمله شاهدان تحقیقات رابرت مولر، بازپرس ویژه 
پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 
سال ۲۰۱۶ امریکا هس��تند. دادستانان امریکایی 
از هر دو بازرگان در مورد مذاکرات ش��ان با مقامات 
ایاالت متحده و عربس��تان تحقیق کرده اند. با این 
حال مشخص نیس��ت گفت وگوهای سال گذشته 

آنها در ریاض چه ارتباطی با دیگر جزئیات تحقیق 
رابرت مولر دارد. 

سخنگوی دولت عربس��تان و وکالی جورج نادر و 
جوئل زامل از پاسخ به پرسش های نیویورک تایمز 
خودداری کرده اند.  به نوشته نیویورک تایمز در دوره 
تشکیل چنین جلس��اتی، محمد بن سلمان، هنوز 
ولیعهد نبوده و به عن��وان نایب ولیعهد و وزیر دفاع 
عربستان تالش می کرد قدرت خود را تثبیت کند 
و مشاورانش را به تش��دید فعالیت های اطالعاتی و 
نظامی خارج از عربستان تشویق می کرد، هرچند 
این گزارش درباره احتمال اطالع محمد بن سلمان از 

تشکیل این جلسات جزئیاتی ارائه نکرده است. 
 گله سعودی از معافیت تحریم    ها علیه ایران

»خالد الفالح« وزیر انرژی عربستان سعودی با انتقاد 
ضمنی از امریکا اعالم کرد که از ابتدای ماه میالدی 
آتی، صادرات نفت خود را روزانه ۵۰۰ هزار بشکه در 
روز کاهش خواهد داد.  به گزارش ش��بکه العربیه، 
الفالح در خصوص اس��تثنا ش��دن هشت کشور در 
تحریم ه��ای امریکا علیه ایران، گفت: اس��تثنائات 
امریکا واکنش باالیی در بازار نفت ایجاد کرده است و 
هرگز نمی توانیم قیمت مشخصی برای نفت تضمین 
کنیم.  پیش از این رویترز به نقل از چند منبع نزدیک 
به اوپک گزارش داده بود که عربس��تان سعودی از 
تصمیم امریکا برای اعطای معافیت به برخی کشور    ها 
از جمله هند و چین متعجب شده است چرا که باعث 

کاهش قیمت نفت می شود. 
این منابع گفته اند که عربستان اکنون قصد دارد با 
کاهش صادرات نفت خود از کاهش بیشتر قیمت    ها 
جلوگیری کند. روز جمعه قیمت هر بشکه نفت خام 
به زیر ۷۰ دالر رسیده بود.  خالد الفالح با اعالم اینکه 
تغییراتی در قیمت  نف��ت و میعانات نفتی به وجود 
خواهد آمد، تأکید کرد: چشم بازار نفت بیش از حد 
به امریکا دوخته شده اس��ت.  وزیر انرژی سعودی 
همچنین گفت که کش��ورهای تولید کننده نفت 
هنوز بر سر کاهش تولید نفت به توافق نرسیده اند.  
کاهش صادرات نفت عربس��تان از ماه دسامبر )در 
مقایسه با ماه نوامبر( در حالی است که امریکا حساب 
ویژه ای روی عربستان در تأمین نفت بازار جهانی در 
سایه تحریم های نفتی ایران باز کرده است و محمد 
بن سلمان، ولیعهد سعودی در ماه گذشته میالدی 
)اکتبر( در گفت وگو با بلومبرگ، گفته بود که در ازای 
کاهش هر بشکه صادرات ایران، این کشور دو بشکه 

به بازار تزریق کرده است. 
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نیویورک تایمز فاش کرد

سفارش سعودي به شرکت انگليسي براي ترور سردار سليماني

عملیات نفوذ ارتش    گزارش  یک
رژیم صهیونیستی 
به داخل غزه که با ه�دف ترور یکی از فرماندهان 
گردان های عزالدین قسام انجام گرفت، با درایت و 
آگاهی نیروهای حماس شکست خورد و یکی از 
افسران ارشد صهیونیستی هم در این عملیات به 
هالکت رسید. عملیات درحالي صورت گرفت که 
طی روزهای اخیر مسئله آتش بس در غزه با تفاهم 
رژیم صهیونیستی و مصر در حال نهایی شدن بود. 
به رغم هش��دار رهب��ران جنبش حم��اس درباره 
ماجراجویی ه��ای رژیم صهیونیس��تی در نوار غزه، 
مقامات تل آوی��و همچنان به تح��رکات خود علیه 
فلس��طینی   ها ادامه می دهند. گروه��ی از نظامیان 
ویژه رژیم صهیونیس��تی یک   ش��نبه شب در لباس 
مبدل با اس��تفاده از یک خ��ودروی فولکس کاماًل 
مش��کی به نوار غزه نفوذ کرده و با نیروهای جنبش 
مقاومت اسالمی )حماس( درگیر شدند. به گزارش 
خبرگزاری قدس، جنبش حماس شامگاه یک   شنبه 
اعالم کرد که »نظامیان صهیونیس��ت در پوش��ش 
شهروندان عادی توانستند وارد غزه شده و نورالدین 
برکه، فرمانده قس��ام در منطقه خان یونس را ترور 
کنند، آنها پس از عملیات ترور س��عی کردند از غزه 
فرار کنند که در دام نیروهای قسام گرفتار شدند. در 
این درگیری یک افسر صهیونیست به هالکت رسید 
و یک نفر دیگر زخمی شد. در مقابل صهیونیست   ها 

برای نج��ات نظامیان خود مجبور ب��ه بمباران غزه 
ش��دند که در جریان این بمباران هفت فلسطینی 
به ش��هادت رس��یدند.« کانال دهم تلویزیون رژیم 
صهیونیستی گزارش کرد که هدف از عملیات یگان 
کماندویی ارتش این رژیم در نوار غزه، ربودن نور برکه 
از فرماندهان گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی 

حماس بوده است. 
وبگاه »دبکافایل« هم به نوعی بر شکست این عملیات 
صحه گذاشت و نوشت:»این گروه پس از آنکه در بین 
آتش سنگین نیروهای فلسطینی گرفتار شدند، از 
مرکز فرماندهی عملیات درخواس��ت کمک کرده 
و آنها نیز جنگنده های نیروی هوای��ی را برای ارائه 
پوشش اعزام کردند. تا زمان رسیدن کمک هوایی، 
یکی از نظامیان صهیونیست با درجه سرهنگ دومی 
که فرماندهی این گروه را نیز برعهده داشت توسط 
فلسطینی    ها کش��ته می شود. یک افس��ر دیگر نیز 
زخمی شده که حال او وخیم اس��ت.« بالگردهای 
صهیونیس��تی برای اینکه تجهیزات شان به دست 
نیروهای فلس��طینی نیفتد، با شلیک یک موشک، 

ماشین به جا مانده را منهدم کردند. 
تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم دیدار خود را از فرانسه 
نیمه تمام گذاش��ته و برای رهبری نشست امنیتی 
به اسرائیل بازگشته است. عملیات یک   شنبه شب 
در غ��زه، در حالی انجام ش��د که س��اعاتی پیش از 

آن نتانیاهو در پاریس گفته ب��ود که »هیچ راه حل 
سیاسی برای مس��ئله نوار غزه وجود ندارد و با این 
منطقه باید همچ��ون داعش برخورد ک��رد.« این 
درحالی است که طی روزهای اخیر مسئله آتش بس 
در غزه با تفاهم رژیم صهیونیس��تی و مصر در حال 
نهایی ش��دن بود اما عملیات اخی��ر می تواند روند 
آتش بس را با چالش جدی مواجه کند.  به نوش��ته 
وبگاه »یدیعوت آحرونوت«، درپی لو رفتن عملیات 
نیروهای صهیونیست در غزه، کابینه امنیتی اسرائیل 
دو   شنبه شب جلس��ه اضطراری به ریاست بنیامین 
نتانیاه��و، آویگ��دور لیبرمن، وزیر جن��گ و گادی 
آیزنکوت، رئیس ستاد مشترک ارتش و دیگر مقامات 
امنیتی و نظامی تشکیل داد تا این گاف بزرگ امنیتی 
و نظامی را بررسی کند. همچنین ارتش صهیونیستی 
از ترس واکنش فلسطینی ها، تعداد نیروهای خود را 

در مرز با غزه افزایش داده است. 
برخی بر این باورند که س��اختار اس��رائیل از درون 
دوقطبی شده و این ساختار به علت برخی اختالفات 
ش��دید دچار گسستگی خطرناک ش��ده است و به 
همین خاطر جریان های مخالف بنیامین نتانیاهو 
که تمایلی به س��ازش با حماس ندارن��د و به دنبال 
سرنگونی نتانیاهو هستند مبادرت به این عملیات 
کرده اند. مقامات اسرائیلی از جمله نتانیاهو و آویگدور 
لیبرمن، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در ماه های 
اخیر بار   ها رهبران حماس را به حمله کوبنده به غزه 

تهدید کرده اند و لیبرمن یکی از حامیان طرح ترور 
رهبران حماس اس��ت. مقامات تل آویو از برگزاری 
راهپیمایی های گسترده بازگشت در نوار غزه نگران 
هستند و به همین خاطر سعی دارند با ترور رهبران 

حماس مانع از گسترش این راهپیمایی    ها شوند. 
 قدرت اطالعاتي حماس 

رژیم صهیونیستی سعی داشت بدون اطالع جنبش 
حماس، عملیات خود را به س��رانجام برس��اند اما 
نیروهای حماس ای��ن عملیات مخفیان��ه را ناکام 
گذاشتند. به گزارش مرکز اطالع رسانی فلسطین، 
»صالح نعامی« تحلیلگر و نویس��نده صهیونیست 
اذعان کرد:»تمامی شواهد حاکی از آن است که ارتش 
اسرائیل برای نفوذ به جنوب شرق نوار غزه و ترور در 
این منطقه برنامه ریزی کرده بود. اسرائیل می خواست 
این حادثه را به درگیری داخلی فلسطینیان نسبت 
دهد اما بیداری و هوشیاری آنها تمامی معادالت را بر 
هم زد.« تساحی دبوش، خبرنگار رادیو ارتش رژیم 
صهیونیستی هم روز دو   شنبه در گزارشی اعالم کرد 
که »نتانیاهو تالش داشت در روزهای اخیر حماس 
را گمراه کند تا این جنبش فلسطینی تدابیر امنیتی 
در نقاط مرزی را کاهش دهد، وی می خواس��ت که 
یگان عملیاتی ارتش به راحتی بتواند وارد غزه شده و 
عملیات خود را به اجرا بگذارد و در نهایت خارج شود، 
اما حماس فریب نخورد و توانست عملیات را کشف 
کند و عامالن آن را مورد حمله قرار دهد.« جنبش 
حماس در س��ال های اخیر به موفقیت های زیادی 
در عرصه موش��کی و اطالعاتی دست یافته است و 
مقامات تل آویو نیز به این امر اعتراف کرده اند. افزایش 
توانایی های گروه های مقاومت فلسطینی، سبب شده 
رژیم صهیونیستی از وارد شدن به جنگ دیگری در 

نوار غزه خودداری کند. 
 پاسخ مقاومت 

س��خنگوی گردان های القس��ام، با تأیید شکست 
عملیات اسرائیل اعالم کرد:»به ملت خود اطمینان 
می دهیم مقاومت همیشه حاضر خواهد بود و نبرد با 

دشمن را با قدرت اداره خواهد کرد.«
القسام در بیانیه خود اعالم کرد:»دشمن جنایتکار 
صهیونیستی مسئولیت کامل این جنایت خطرناک 
و تبعات آن را بر عهده دارد و خون شهدا هدر نخواهد 
رفت.« هشداری که چند س��اعت بعد عملی شد و 
دو   شنبه شب یک دستگاه اتوبوس شهرک نشینان 
در اثر حمالت راکت��ی نیروهای مقاومت هدف قرار 
گرفت. منابع خبری رژیم صهیونیستی گزارش دادند 
بر اثر این حمله، آژیر خطر در ش��هرک های اطراف 
غزه به صدا درآمد. رسانه های اسرائیلی مدعی شدند 
که حدود ۱۰۰ راکت از غزه به س��مت شهرک های 
»س��دیروت«، »نتیفوت « و »حوف اش��کلون « در 
نزدیکی نوار باریکه شلیک شد. شبکه العربیه اعالم 
کرد که پنج نفر از شهرک نشینان در حمالت موشکی 

شامگاه دو   شنبه زخمی شده اند. 

  گزارش  2

جنگ تن به تن در خیابان های شهر

هشدار سازمان ملل درباره فاجعه انسانی
 در الحدیده

آش آنقدر شور ش�ده که حامیان عربستان در واشنگتن و پاریس 
هم فش�ار برای توقف جنگ را تش�دید کرده اند اما سعودی    ها به 
جنگ برای اش�غال الحدیده ش�دت بخش�یده اند؛ روندی که به 
جنگ خیابانی در الحدیده انجامیده اس�ت. دبیرکل سازمان ملل 
هش�دار داده که تخریب بندر الحدیده در یمن فاجعه خواهد بود. 
ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه روز دو    شنبه از جامعه جهانی 
خواس��ت جنگ یمن را متوقف کند:» »باید جامعه جهانی بگوید دیگر 
کافی است.«  وزیر امور خارجه فرانسه با »جنگ کثیف« توصیف کردن 
این مناقشه، خاطرنش��ان کرد: »این جنگ برنده ندارد، در نتیجه باید 
هزینه    ها را متوقف کرد.« مایک پمپئو، وزی��ر امور خارجه امریکا هم در 
تماس تلفنی با ولیعهد س��عودی خواستار این ش��ده که جنگ در یمن 
باید متوقف ش��ود. »هدر ناوئرت« س��خنگوی وزارت خارجه امریکا به 
تماس تلفنی پمپئو با محمد بن س��لمان اش��اره کرده و گفته که پمپئو 
عالوه بر تأکید بر محاکمه عامالن قتل جمال خاش��قجی، روزنامه نگار 
منتقد سعودی در تماس تلفنی با بن س��لمان، بر توقف جنگ در یمن 
و حضور تمام طرف های درگیر پای میز مذاکره برای رسیدن به راه حل 
سیاسی دعوت کرد . با وجود این اصرار، سعودی    ها در تالشند جنگ را در 
الحدیده به سود خودشان رقم بزنند. منابع یمنی به الجزیره گفته اند که 
جنگ خیابانی در مناطق مسکونی شهر الحدیده پس از ورود نیروهای 
وابسته به دولت مستعفی یمن به محله های حاشیه ای در شرق این شهر 
کشیده شده است. به گزارش ایسنا، نیروهای دولت مستعفی یمن خیابان 
الخمسین را محاصره کرده و تالش دارند تنها گذرگاه شمالی باقی مانده 
شهر را نیز مسدود و عماًل ش��هر را محاصره کنند. همچنین این نیرو    ها 
می گویند کنترل بزرگ ترین بیمارس��تان اس��تان الحدیده را به دست 
گرفته و خود را به ورودی مقر فرماندهی منطقه پنجم نظامی انصاراهلل 
رسانده اند. به گزارش شبکه الجزیره، این اولین باری است که درگیری     ها 
میان دو طرف در محله های مسکونی شهر شکل می گیرد. برخی منابع 
یمنی تأکید کردند نیروهای وابسته به جنبش انصاراهلل حمالت نیروهای 
دولت مستعفی در محله های مجاور دانشگاه الحدیده را دفع کردند. یحیی 
سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن هم با صدور بیانیه ای از خسارات 
و تلفات سنگین متجاوزان در ساحل غربی یمن خبر داد . به گفته سریع، 
بیش از 4۰ تن از مزدوران از جمله شماری از فرماندهان آنها به هالکت 
رسیدند و بیش از ۶۰ نفر دیگر نیز زخمی شدند. در این درگیری    ها ۱۲ 
خودروی زرهی و غیرزرهی متجاوزان منهدم شد و تعدادی از خودروهای 
نظامی و مقادیر زیادی سالح و مهمات آنها نیز به دست نیروهای یمنی 
افتاد. با این حال، مریم الدوغانی، هماهنگ کننده سازمان » کودکان را 
نجات دهید « در شهر الحدیده در تماسی تلفنی با خبرگزاری فرانسه گفته 
که درگیری     ها ادامه دارند، وضعیت بسیار دشوار است و نگرانی گسترده ای 
میان ساکنان وجود دارد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد هم 
گفته که تخریب بندر الحدیده در یمن فاجعه خواهد بود. ۳۰ مقام ارشد 
سابق امریکایی که در جمع آنها چهره     هایی نظیر سوزان رایس، مشاور 
امنیت ملی سابق و جان برنان، مدیر سابق اطالعات مرکزی امریکا سیا 
دیده می شوند نیز در نامه ای با اذعان به مسئولیت شان درخصوص وارد 
کردن امریکا به جنگ داخلی ویرانگر یمن از دولت ترامپ خواستند به 
نقش امریکا در این جنگ خاتمه دهد. این مقام های س��ابق نوشتند: ما 
نمی خواستیم پشتیبانی امریکا از این ائتالف تبدیل به چک سفیدامضا 
ش��ود اما امروز تلفات غیرنظامیان در این جنگ همچنان به رشد ادامه 
می دهد و پایانی نیز برای این جنگ در دیدرس مشاهده نمی شود و روشن 

است که این دقیقاً چیزی است که اتفاق افتاده است. 
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ماكرون: كاهش وابستگی به دالر
 برای  ما مسئله حاكمیتی است 

رئیس جمهور فرانسه در یک موضع گیری جدید که نشان دن دهنده 
تشدید اختالفات اروپا- امریکاست گفته که اروپا بیش از اندازه به 
دالر وابسته شده و تأکید کرده که پاریس در تالش است وابستگی 
اروپا به دالر امریکا را کاهش دهد. امانوئل ماکرون همچنین گفته 
که رئیس جمه�ور امریکا پذیرفته که اروپایی�ان در برجام بمانند. 
اروپاییان آرام آرام دارند  به این نتیجه می رسند که دخل و خرج شان را تا 
حد ممکن از امریکا جدا کنند. آنها در دهه ۹۰ میالدی ایده ارتش واحد 
اروپایی را مطرح کردند و حاال می گویند که قص��د دارند آن را عملیاتی 
کنند. همان موقع آنها یورو را پایه گذاری کردند ، پولی که هرچند نشانه 
استقالل مالی اروپا از امریکا بود ولی وابستگی عمیق آنها به دالر باقی ماند. 
حاال ، با باال گرفتن سیاست های تعرفه ای دولت امریکا مقابل شرکای خود، 
اروپاییان بیشتر از هر موقع دیگری از لزوم کاهش وابستگی به دالر صحبت 
می کنند. به گزارش اسپوتنیک، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در 
گفت وگو با »سی ان ان « گفته که »در حال حاضر اروپا جایگزین مشخصی 
برای دالر ندارد، چرا که در شرایط فعلی دالر امریکا به دلیل قدرتش نوعی 
چیرگی در جامعه بین المللی دارد.«  به گفته رئیس جمهور فرانسه، تاکنون 
اروپا نتوانس��ته  یورو را به اندازه دالر تقویت کند:» ما س��ال های گذشته 
اقدامات خوبی صورت داده ایم اما هنوز کافی نیست.« رئیس جمهور فرانسه 
گفته که تقویت یورو مقابل دالر برای فرانسه مسئله ای حاکمیتی است: » 
این مسئله برای من موضوع حفظ حاکمیت است. بنابراین می خواهم در 
همکاری بسیار نزدیک با نهادهای مالی مان، در سطح اروپا و تمام شرکا این 
قابلیت را ایجاد کنیم که وابستگی کمتری به دالر امریکا داشته باشیم.« 
وی در ادامه تصریح کرد که البته چنین جایگزینی به هیچ عنوان به دنبال 
به چالش کشیدن و رقابت با دالر نیس��ت اما برای »ثبات نظم جهانی« 
وجود آن ضروری است.  ماکرون تأکید کرد: این بدان معنی نیست که به 
رقیب تبدیل شویم اما من تصور می کنم برای ثبات نظم جهانی، نیازمند 
یک واحد پولی قوی نظیر دالر هستیم اما باید جایگزین هایی نیز داشته 
باشیم. یورو باید یکی از این جایگزین    ها باشد و این بدان معنی است که ما 
باید ساختارهای مالی خود و همچنین تأمین مالی بازیگران اقتصادی مان 
را در سطح منطقه یورو ارتقا بخشیم. رئیس جمهور فرانسه همچنین گفته 
که ترامپ سرانجام ماندن فرانسه در برجام را پذیرفته است. او گفته که 
از نظر من ماندن در توافق هسته ای و پرهیز از ایجاد یک بحران جدید در 

خاورمیانه از هر چیزی مهم تر است. 

نتانیاهو: بحران با روسیه 
فراتر از چیزي است كه تصور مي كنیم

در هوای س�رد پاریس والدیمی�ر پوتین و بنیامی�ن نتانیاهو دیدار 
کوتاهی با یکدیگر داشتند. این دیدار برای اولین بار پس از سقوط 
یک هواپیمای شناسایی روسیه بر اثر عملیات جنگنده های رژیم 
صهیونیستی صورت می گیرد که به شدت روابط دو طرف را بحرانی 
کرده است، در حدی که نتانیاهو در یک نشست امنیتی اسرائیل اذعان 
کرده این بحران  بدتر از آن چیزی است که در ابتدا تصور کرده بود. 
  در حالی که تل آویو مدعی شد نشست بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه مفید و مهم بوده اما 
سخنگوی کرملین تنها به تأیید این دیدار اکتفا کرد و به جزئیات بیشتری 
اش��اره نکرد. اواخر ش��هریورماه بر اثر عملیات جنگنده های اسرائیلی در 
شمال الذقیه یک هواپیمای ایلوشین۲۰ روسیه به صورت تصادفی هدف 
موشک های پدافند هوایی سوریه قرار گرفت و ساقط شد که در نتیجه آن 

عده ای از نظامیان روسیه جان خود را از دست دادند. 
قبل از سقوط ایلوشین دو طرف تالش می کردند روابط خود را حفظ کنند و 
حتی گفته می شود پوتین تالش می کرد از طریق برقرار کردن روابط شخصی 
نزدیک نتانیاهو را متقاعد کند با سیاست های مسکو در سوریه همراه شود اما 
تجاوزات ادامه دار رژیم صهیونیستی در سوریه تمامی دستاوردهای مسکو را 
در آن کشور تحت تأثیر قرار داد. تحلیلگران معتقدند ادامه این حمالت روسیه 
را در شرایط سختی می گذارد. پوتین یا باید بر اساس خواسته اسرائیلی     ها و 
امریکایی     ها عمل کند و شریک اصلی خود روی زمین، یعنی ایران را تحت 
فشار قرار دهد تا سوریه را ترک کند؛ درخواستی که نه برای روس     ها منطقی 
است و نه توان انجام آن را دارند و یا اینکه والدیمیر پوتین سیاست مشخص 
و شفافی در مقابل تهاجم های ادامه دار رژیم صهیونیستی در سوریه اتخاذ 
کند. به نظر می رس��د سقوط ایلویشین باعث شده مس��کو گزینه دوم را با 
جدیت بیشتری انتخاب کند.  از زمان س��قوط این هواپیما، روابط مسکو و 
تل آویو رو به وخامت گذاشته است. روس     ها نه تنها توجیه های اسرائیلی     ها را 
قبول نکردند بلکه خلبان های این رژیم را به »اهمال مجرمانه« متهم کردند. 
روسیه بالفاصله اعالم کرد سامانه های ضدهوایی اس۳۰۰ را در اختیار دمشق 
می گذارد و خیلی زود به وعده  خود عم��ل کرد. از آن زمان هیچ نوع حمله 
هوایی اسرائیل در سوریه گزارش نشده است و تحلیلگران این تحوالت را مهم 
دانستند و معتقدند پوتین از این رویداد به عنوان اهرمی برای پیشبرد اهداف 
خود در سوریه استفاده خواهد کرد. نشست سرد و کوتاه پوتین و نتانیاهو 
در روز یک    شنبه در پاریس و همچنین گزارش هایی که رسانه های اسرائیلی 
می دهند، حکایت از آن دارد که روس��یه نمی خواهد به راحتی از »اهمال 
مجرمانه« اس��رائیلی     ها چشم پوشی کند.  ش��بکه تلویزیونی »هاداشات « 
اسرائیل گزارش داد، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هفته گذشته به 
کابینه امنیتی اسرائیل گفت: »بحران با پوتین، به مراتب بدتر از چیزی است 
که تصور می کردیم. پوتین سقوط هواپیما را توهین به اعتبار خود می داند 
و این مؤلفه مهمی در برداشت او از قدرت است.«  تحلیلگران معتقدند برای 
پوتین مهم است که نشان دهد خون نظامیان روسی بیهوده هدر نمی رود و 

به نظر می رسد نتانیاهو به خوبی این مسئله را دریافته است. 

 36 کشته در حمله خونین طالبان به فراه 
مقام های محلی والیت فراه در غرب افغانستان از حمله خونین طالبان 
در ولسوالی خاک س��فید خبر دادند. جمعه خان، سرپرست ولسوالی 
» خاک سفید « به بی بی س��ی گفت که در حمله روز یک   شنبه طالبان 
به روستای خوست این ولسوالی، دس��ت کم ۳۰ پلیس محلی و شش 
غیرنظامی کشته شدند. شاه محمود نعیمی، معاون و سرپرست شورای 
والیتی فراه نیز این حمله را تأیید کرده و می گوید گزارش های ابتدایی 

حاکی از کشته شدن ۳۰ تا 4۰ نفر از نیروهای پلیس محلی است. 
-----------------------------------------------------

 پلوسی: ترامپ قابل استیضاح است
رهبر اقلیت کنونی مجل��س نمایندگان امریکا تأکی��د کرد، حتی اگر 
بازرس رابرت مولر در پرونده روس��یه علیه رئیس جمهور امریکا اعالم 
جرم نکند، ترامپ باز هم ممکن است اس��تیضاح شود. نانسی پلوسی 
یک   شنبه در مصاحبه با آتالنتیک گفت:»آنچه را که بازرس رابرت مولر 
قابل پیگرد علیه ترامپ نمی داند، می توان برای استیضاحش استفاده 
کرد.«  با این حال پلوسی گفت که می خواهد شواهد غیر قابل انکاری 
وجود داشته باشد تا جمهوریخواهان هم به روند استیضاح ملحق شوند. 
برخی از دموکرات  ها از جمله تام استیلر که از اهداکنندگان سرشناس 
اس��ت، تأکید دارند که دونالد ترامپ تا به امروز مرتکب اقداماتی شده 

است که قابل استفاده در استیضاح است. 
-----------------------------------------------------

 کره شمالی و جنوبی 20 پست گارد مرزی را از بین بردند
بر اساس توافق کره شمالی و کره جنوبی برای کاهش تنش های مرزی، 
دو کشور ۲۰ مقر گارد مرزی را از بین برده اند. به نوشته سایت خبری 
»ای.س��ی.اِن.اِس«، مون جائه این، رئیس جمهور کره جنوبی برخالف 
متحد خود امریکا که فشار بر کره شمالی را عامل دستیابی به خلع سالح 
اتمی کره شمالی می داند، خواستار تعامل با پیونگ یانگ است. مون و 
کیم جونگ اون، رهبر کره ش��مالی طی دیدار   هایی که در سال جاری 
میالدی داشتند، توافق کرده بودند تا تنش های مرزی را کاهش دهند. 
-----------------------------------------------------

  شرایط میانمار برای بازگشت آوارگان امن نیست
درحالی که کشورهای میانمار و بنگالدش آماده اجرای توافق دوجانبه برای 
بازگرداندن آوارگان روهینگیا هستند، سازمان ملل هشدار داد شرایط در 
میانمار برای بازگشت این آوارگان همچنان امن نیست. مقام های میانمار 
روز یک   شنبه خبر دادند که این کشور آماده پذیرش بیش از ۲ هزار مسلمان 
روهینگیایی است که بعد از فرار در بنگالدش به س��ر می برند. به نوشته 
خبرگزاری »رویترز«، چند هفته پیش وزرای خارجه بنگالدش و میانمار 
توافق کرده بودند تا بازگردانی اولین گروه از آوارگان مسلمان روهینگیایی 
را اواس��ط ماه نوامبر از کمپ های بنگالدش به اس��تان راخین در شمال 
میانمار آغاز کنند. اما سازمان ملل گفته است شرایط برای بازگشت آوارگان 
روهینگیا همچنان امن نیست و این افراد قبل از تصمیم برای بازگشت، باید 

امکان رفتن و بررسی شرایط در میانمار را داشته باشند. 
-----------------------------------------------------

 افزایش تقاضای اعراب برای تسلیحات روسی
الکساندر میخییف، مدیر عامل شرکت»روس ابرون اکسپورت« اعالم 
نمود که تعداد کشورهای عربی خواهان خرید تسلیحات روسی افزایش 
می یابد. به گزارش اسپوتنیک، این اعالمیه در آستانه پنجمین نمایشگاه 
بین المللی هوافضا بحرین-۲۰۱۸ که از ۱4 تا ۱۶ ماه نوامبر در بحرین 
برگزار خواهد شد منتشر شد. شرکت »روس ابرون اکسپورت« بیش 
از ۲۵۰ نوع سالح و تکنیک آالت جنگی را در نمایشگاه نامبرده معرفی 
می کند که تعداد زیادی از آنها قابلی��ت دفاعی خود را در عملیات ضد 

تروریستی در سوریه نشان دادند. 

ترور فرماندهان حماس در  میانه  مذاكرات آتش بس
مقاومت فلسطین مناطق صهیونیست نشین را با 100 موشک هدف قرار داد 

تایید سیزدهم پایبندي ایران به برجام 
پس از خروج امریکا و تحریم هاي جدید

س�یزدهمین  در  اتم�ی  ان�رژی  بین الملل�ی  آژان�س 
گ�زارش بع�د از اجرای�ی ش�دن برج�ام پایبن�دی ای�ران 
را ب�ه تمام�ی تعهدات�ش ذی�ل ای�ن تواف�ق تأیی�د ک�رد. 
درحالی که امریکا به بهانه عدم پایبندی ای��ران به تعهداتش در تواق 
هس��ته ای، دور جدید تحریم   ها را علیه ایران اجرا کرده است، آژانس 
بین المللی انرژی اتمی بار دیگر در س��یزدهمین گزارش خود از زمان 
اجرایی ش��دن برجام، پایبندی ایران را به تمامی تعهداتش ذیل این 
توافق هسته ای تأیید کرد. به گزارش رویترز، آژانس دو   شنبه شب در 
این گزارش تأیید کرده که ایران سقف میزان ذخایر اورانیوم را به نحو 
مشخص  شده در برجام رعایت کرده است. دیده بان هسته ای سازمان 
ملل در این گزارش تصریح کرده به تمامی سایت های مورد نیاز در ایران 
دسترسی داشته و بازرسان این س��ازمان تأیید کرده اند تهران سقف 
مجاز برای نگهداری اورانیوم غنی شده و آب س��نگین را رعایت کرده 
است. کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان های 
بین الملل��ی در وین و آژان��س بین المللی انرژی اتم��ی در همین باره 
گفت:»در این گزارش تصریح شده است که از روز اجرای برجام، آژانس 
به نظارت و راستی آزمایی اجرای تعهدات مرتبط هسته ای از سوی ایران 
بر اساس مفاد برجام ادامه داده است.« سفیر و نماینده دائم کشورمان 
همچنین اظهار داشت که این گزارش تأکید می کند آژانس مشکلی در 

فرآیند بازرسی  و دسترسی به سایت های مربوطه نداشته است. 


