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   خبر

وزن کشي »حقوق بشر« بايدن در رياض
خالصه ارزیابی اداره اطالعات ملی امریکا از پرونده قتل جمال خاشقجی 
روز جمعه 26 فوریه منتش��ر ش��د. این همان گزارش��ی است که جامعه 
اطالعات امریکا در دولت ترامپ و بعد از قتل خاشقجی تهیه کرده بود و با 
وجود درخواست مجلس نمایندگان برای انتشار آن، دولت ترامپ حاضر به 
این کار نشد تا اینکه دولت بایدن خالصه آن را منتشر کرد تا دست کم نشان 
بدهد که هم به درخواست کنگره توجه کرده و هم اینکه به وعده بایدن در 
زمان مبارزات انتخاباتی در این مورد عمل کرده باشد. در واقع، از هفته     ها 
قبل انتظار می رفت که این گزارش منتشر شود و به همین جهت نیز مسئله 
جایگاه ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان در رابطه دولت جدید 

امریکا با آل سعود در این مدت محل گمانه زنی     ها شده بود. 
مدیر اطالعات ملی امریکا بعد از انتشار این گزارش و در گفت وگو با رادیو 
ملی مشهور به »ان پی آر« مدعی شد که این گزارش تأثیری منفی بر اهداف 
بایدن در ترمیم روابط با عربستان می گذارد و گفت که این گزارش آشکارا 
روابط امریکا را با عربستان به چالش می کشاند. علت این ادعای او تصریح 
گزارش به نقش بن سلمان در قتل خاشقجی است و اینکه بن سلمان »نقشه 
عملیاتی برای دستگیری یا کشتن جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی 
در استانبول را تأیید کرده است.«  به نظر نمی رسد که بایدن و مقامات ارشد 
دولتش بدون توجه یا حتی آمادگی برای مقابله با این چالش گزارش اداره 
اطالعات ملی را منتشر کرده باشند، چنان که جن ساکی، سخنگوی کاخ 
سفید در دو هفته قبل از ارزیابی مجدد در روابط بین امریکا و عربستان گفته 
بود و آنتونی بلینکن، وزیر خارجه هم بعد از انتشار این گزارش باز بر ارزیابی 
روابط با عربستان تأکید کرد اما گفت که دولت بایدن قصد ندارد از تعامالت 
خود با بن سلمان صرف نظر کند و حتی تأیید کرد که بن سلمان به تازگی با 

لوید آستین، وزیر دفاع امریکا گفت وگوی تلفنی داشته است. 
سخنان بلینکن نشان داد که دولت بایدن در مورد چالش خود با آل سعود 
حاضر به عقب نشینی شده است. الزم به یاد آوری است که جن ساکی گفته 
بود که بن سلمان در رویکرد تازه دولت بایدن نسبت به عربستان جایی ندارد 
و سخنان بلینکلن آشکار به معنای عقب نشینی از آن موضع ساکی است. 
این عقب نشینی را می توان در تحریم     هایی دید که وزارت خزانه داری امریکا 
بعد از انتش��ار آن گزارش در مورد افراد و عوامل دخیل در قتل خاشقجی 
اعالم کرده و در کمال تعجب، نامی از بن سلمان در فهرست تحریم های این 
وزارتخانه دیده نمی شود. به این دلیل است که روزنامه گاردین در تفسیر 
خود از این اقدام وزارت خزانه داری نوش��ت: »خودستایی جو بایدن برای 
بازگرداندن حقوق بش��ر به کانون سیاست خارجی امریکا متحمل ضربه 
سنگینی ش��د و به دیوار آجری قدرت بزرگ واقع گرایی سیاسی اصابت 
کرد، اتفاقی که معموالً برای چنین تحرکاتی رخ می دهد.« در واقع، بایدن با 
تمام تأکیدی که بر رعایت حقوق بشر دارد و حتی مدعی شده که در تماس 
تلفنی روز چهار    شنبه گذشته خود با پادش��اه سعودی هم بر این موضوع 
تأکید کرده بود، اما وقتی پای عمل می رسد واقع گرایی سیاسی را بر این 
ادعا    ها ترجیح می دهد و کس��ی را از مجازات و حتی تحریم های معمولی 
معاف می کند که به اعتراف دس��تگاه های اطالعاتی امریکا دس��تور قتل 
خاشقجی را داده بود. این بدان معنا است که دولت بایدن در مقطع فعلی 
وجود بن سلمان را در مقام ولیعهدی آل سعود به عنوان یک واقعیت سیاسی 
پذیرفته و این باعث سرخوردگی ناظرانی مثل تحلیلگر روزنامه گاردین یا 
اگنس کاماراد، گزارشگر ویژه سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری مثل 
سازمان »اکنون دموکراسی برای جهان عرب « شده که خواستار مجازات 
بن سلمان هستند. از سوی دیگر، نباید رد و بدل شدن امتیازات را در این 
ماجرا نادیده گرفت و به نظر می رسد که دولت بایدن با گرفتن امتیازات 
مورد نظرش از بن سلمان است که حاضر به عقب نشینی شده تا او در مورد 
مسائل مختلف منطقه ای از سیاست دولت جدید تبعیت کند. در هر صورت، 
به نظر می رسد که بن سلمان در این مرحله از مجازات عملش مصون مانده 
اما باید گفت که ماجرا هنوز تمام نشده و ثبت نامش در سند رسمی دولت 
امریکا به عنوان دستور دهنده قتل خاشقجی بر جایگاه او در ارزیابی دولت 

بایدن سایه انداخته است. 
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 مالک کشتی آسیب دیده اسرائیلی، نزدیک به رئیس موساد است 
کانال تلویزیونی »کان « رژیم صهیونیستی گزارش داد کشتی ای که روز 
جمعه در آب های عمان هدف ق��رار گرفت، متعلق به فردی نزدیک به 
»یوسی کوهن«، رئیس سرویس جاسوسی )موساد( است. براساس این 
گزارش، این کشتی متعلق به شرکتی انگلیسی و مالک آن فردی به نام 
»رامی اونگر« است. این شبکه تلویزیونی گزارش داد که دو شکاف در 
این کشتی ایجاد شده است و مشخص نیست که این حمله با موشک یا 
به وسیله مین انجام شده است. این شبکه مدعی شد که احتماالً ایران 
پشت این حادثه باشد. منابع ادعایی شبکه »کان « گفته اند که شرکت 

مذکور در زمینه واردات خودرو و با پرچم »باهاما« فعالیت دارد. 
-----------------------------------------------------
 روسیه: خروج رهبران طالبان از لیست سیاه به پیشرفت در 

مذاکرات نیاز دارد
سرگئی الوروف ، وزیر امور خارجه روسیه گفته است که خارج کردن نام 
اعضای گروه طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل نیازمند پیشرفت در 
گفت وگوهای صلح است. به گزارش بی بی سی، وزارت خارجه افغانستان 
در خبرنامه ای اعالم کرده ک��ه الوروف، در دیدار با محمدحنیف اتمر، 
همتای افغان خود که به مسکو سفر کرده، گفته است که این کشور از 
برگشتن » امارت اسالمی « در افغانستان حمایت نمی کند. وزیر خارجه 
افغانستان گفته که دولت به تعهداتش در مورد صلح عمل کرده و از گروه 
طالبان نیز انتظار مشابهی دارد. محمدحنیف اتمر که برای دیدار دو روزه 
به مسکو رفته بود، نقش روسیه را در روند صلح افغانستان و تقویت اجماع 
منطقه ای ارزشمند خوانده اس��ت. الوروف همچنین بر نقش اساسی 
کشورهای منطقه در پیشرفت روند صلح افغانستان تأکید کرده است. 

-----------------------------------------------------
 پنتاگون: مذاکره درباره معاهده نیو استارت ادامه می یابد

معاون دستیار وزیر دفاع امریکا در امور سیاستگذاری دفاع اتمی و موشکی 
گفت: با توجه به اینکه معاهده کاهش تسلیحات استراتژیک )نیواستارت( 
فقط برای پنج سال تمدید شده است، ایاالت متحده انتظار دارد در چند 
سال آینده مذاکرات کنترل تسلیحات را با روسیه دنبال کند. به گزارش 
خبرگزاری تاس، لئونور تومرو گفت، امریکا قصد دارد اگر اوضاع بر وقف مراد 
پیش برود، مذاکرات کنترل تسلیحاتی را با روسیه در پنج سال آتی ادامه 
دهد. دیمیتری پولیانس��کی، معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل 
نیز روز چهار      شنبه بر آمادگی کشورش برای گفت وگو درباره مسائل ثبات 
استراتژیک با دولت کنونی امریکا تأکید کرده بود. سوم فوریه سال جاری 
میالدی، روسیه و امریکا در مورد تکمیل رویه های داخلی مورد نیاز برای 

تمدید معاهده نیواستارت، یادداشت       هایی را رد و بدل کردند. 
-----------------------------------------------------

 حضور دوباره معترضان ارمنی در مقابل پارلمان
مخالفان نخست وزیر ارمنستان دومین شب متوالی را در چادر مقابل 
ساختمان پارلمان این کشور در شهر ایروان سپری کردند. خبرگزاری 
»اس��پوتنیک « با اعالم این خبر گفته که حدود ۳6 نف��ر از افرادی که 
خواستار بر کناری »نیکول پاشینیان«، نخست وزیر ارمنستان شده اند، 
در این چادر       ها خوابیده اند. مخالفان به »اسپوتنیک« گفته اند که شب 
را آرام س��پری کرده و افرادی که با آنها همفکر بوده اند صبح برایشان 
صبحانه آورده اند! در عین ح��ال، مخالفان اعالم کرده اند که تظاهرات 
دیگری را مقابل س��اختمان پارلم��ان برپا خواهند ک��رد. پلیس هم 
راه های منتهی به چادر های مخالفان را مسدود کرده و در نزدیکی های 

ساختمان پارلمان ایروان مستقر شده است. 

نیروهای يمنی به ۷ کیلومتری
 شهر مأرب رسیدند

ارتش و کمیته ه�ای مردمی یمن با تس�لط بر ی�ک منطقه دیگر، 
خود را به هفت کیلومتری شهر مأرب مرکز اس�تانی به همین نام 
رس�اندند. همزمان با پیش�روی های نیروهای ارتش و کمیته های 
مردمی یمن در استان مأرب در شرق این کشور، هواپیماهای ائتالف 
س�عودی- امریکایی مناطق مختلف این استان را بمباران کردند.

به گزارش فارس، ارتش و کمیته های مردمی یمن با آزادی بلندی های 
»جبل البلق القبلی « یک قدم بزرگ به سمت شهر مأرب برداشتند. 

به نوشته منابع خبری یمنی، بلندی های البلق از ناحیه غربی مشرف 
بر شهر مأرب است و از این رو نقطه ای راهبردی محسوب می شود. 
همزمان پیش��روی های دیگری نیز در محور شمال غرب و جنوب 
غرب مأرب صورت گرف��ت.  با آزادی بلندی ه��ای »البلق القبلی « 
نیروهای ارتش و انصاراهلل یمن به هفت کیلومتری شهر رسیده اند.  
دیروز در جریان درگیری های ارتش و انصاراهلل با شبه نظامیان حزب 
االصالح )وابس��ته به دولت هادی( در بلندی های »البلق االولی«، 
»عبدالغنی ش��عالن « فرمانده نیروهای ویژه دولت هادی در شهر 

مأرب کشته شد. 
در یک تحول مهم دیگر، شبه نظامیان حزبی اخوانی االصالح از منطقه 
»البلق االوسط « به سمت »منین االشراف « عقب نشینی کردند. هنوز 
مشخص نیست که این عقب نشینی تاکتیکی است یا در جریان توافق 
با نیروهای دولت صنعا انجام ش��ده است. منابع محلی در شهر مأرب 
می گویند که فرماندهان حزب االصالح دستور داده اند که پهپادهای 
ارتش و کمیته های مردمی یمن هدف قرار نگیرند و این مسئله موجب 

بحث و جدل در میان نیروهای دولت هادی شده است. 
منابع یمنی همچنین می گویند که احتم��ال توافق نیروهای دولت 
صنعا با برخی فرماندهان حزب اخوانی االصالح در مأرب وجود دارد، به 
خصوص اینکه سیاست توافق با رؤسای قبایل و عشیره     ها سهم باالیی 

در آزادسازی مناطق غرب استان مأرب داشته است. 
 نزدیک به سه هفته اس��ت که عملیات آزادس��ازی استان نفت خیز 
و راهبردی مأرب آغاز ش��ده اس��ت. به گفته بس��یاری از رسانه     ها و 
تحلیلگران، تسلط نیروهای دولت صنعا بر شهر مأرب، به معنای پایان 
کار دولت مستعفی منصور هادی است.  از سوی دیگر شبکه المسیره، 
گزارش داد که شهرهای »صرواح « و »ماهلیه« در اطراف مأرب یمن 
طی ساعات گذش��ته 2۱ بار هدف حمله هوایی جنگنده های ائتالف 
سعودی قرار گرفت.  فاز جدید عملیات آزادسازی استان نفت خیز و 
راهبردی مأرب از سه هفته گذش��ته آغاز شده و ارتش و کمیته های 
مردمی عزم خود را برای آزادی شهر مأرب جزم کرده و طبق آخرین 
تحوالت میدانی، آنها به هفت کیلومتری ش��هر رس��یده اند.  قبایل 
یمنی مأرب نیز روز پنج  شنبه ضمن اعالم حمایت خود از آزادسازی 
مأرب توس��ط ارتش و کمیته ه��ای مردمی یمن تأکی��د کردند که 
مأرب خاس��تگاه حمالت و توطئه های تکفیری     ها و مزدوران امریکا 
و عربستان سعودی شده اس��ت. در همین حال محمدعلی الحوثی، 
عضو شورای عالی سیاسی یمن در یک سخنرانی گفت: اگر جو بایدن، 
رئیس جمهور امریکا خواستار صلح است باید کارشناسان خود را که 
جنگ مأرب را هدایت می کنند، از یمن خارج کند. انگلیس��ی    ها هم 
مسلح کردن جنگنده    هایی که ملت یمن را در مأرب و سایر جبهه    ها 

هدف می گیرند، متوقف کنند. 
الحوثی با تأکید بر اینکه نماینده امریکا و رئیس جمهور این کشور هیچ 
طرح صلحی ندارند، خواستار برقراری یک صلح واقعی و عادالنه شد و 

گفت، در غیر این صورت به اذن خدا جنگ تا پیروزی ادامه دارد. 

العامری: حمالت امريکا به نیروهای
 مسلح عراق بود نه مقاومت 

به رغم ادعای امریکا مبنی بر هدف ق�رار دادن نیروهای مقاومت 
در مرز س�وریه و عراق، مس�ئوالن عراقی این ادعا را رد کرده اند. 
رئی�س ائتالف الفت�ح عراق ب�ا تأکید ب�ر اینکه امری�کا نیروهای 
حشدالش�عبی و پادگان های نیروهای مس�لح عراق را در ش�رق 
س�وریه هدف گرفته اس�ت، نه نیروه�ای مقاومت، گف�ت که در 
این تج�اوز بی�ش از 30 نیروی مس�لح ش�هید و زخمی ش�دند. 
دو روز پس از حمالت جنگنده های امریکایی به مواضع نیروهای عراقی در 
مرز با  سوریه، مقامات عراقی جزئیات تازه ای را از این ماجرا منتشر کردند. 
به گزارش پایگاه خب��ری المعلومه، هادی العام��ری، رئیس ائتالف الفتح 
عراق روز         شنبه در س��خنانی گفت: »اطالعات ما حاکی است که برخالف 
ادعای واشنگتن، حشدالشعبی و نه مقاومت اسالمی عراق در سوریه هدف 
این حمله بوده اس��ت«. رئیس ائتالف الفتح گفت: »ما می خواهیم درباره 
روایت واشنگتن مبنی بر همکاری میان دولت عراق و پنتاگون درباره این 
حمله تحقیق شود.«  العامری از مصطفی الکاظمی، نخست وزیر این کشور 
خواست درباره حمالت امریکا به مرز سوریه و عراق تحقیقاتی را آغاز کند. 
احمد االسدی، رئیس هیئت سیاسی ائتالف الفتح نیز روز جمعه در بیانیه ای 
گفت: »تجاوز آشکار امریکا در شامگاه پنج  شنبه که نیروهای حشدالشعبی 
عراق و پادگان های نظامی در مرز با سوریه را هدف گرفت، با شهید و زخمی 
شدن ۳۰ نفر همراه شد«. وی تأکید کرد که دولت، ملت و گروه های سیاسی 
عراق برای مقابله با این تجاوز       ها باید با یکدیگر متحد شوند. به گزارش شبکه 
السومریه نیوز، همچنین شیخ خزعلی در بیانیه اي اعالم کرد »ما هدف قرار 
دادن مقرهای حشدالشعبی را که به وظیفه خود در حفاظت از مرزهای عراق 
با سوریه عمل می کند، محکوم می کنیم و این اقدام پست نشان می دهد که 
دولت جدید امریکا و سیاست های خصمانه آن و تداوم عامدانه این حمالت 
به شکل واضح در راستای خدمت به رژیم صهیونیستی و به ضرر عراقی        ها و 
ریخته شدن خون فرزندان شان است.« جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع 
امریکا روز جمعه مدعی ش��د: » دو فروند جنگنده اف-۱۵ با هفت موشک 
نقطه زن، ۹ مقر »نیروهای وابسته به ایران « در مرز سوریه با عراق را منهدم 

کرده و به دو مقر دیگر آسیب زده اند.«
 لفاظی بایدن علیه ایران 

در حالی که عامل حمالت راکتی به نیروهای امریکایی در عراق مشخص 
نشده است، دولت امریکا ادعا کرد که حمالت اخیر در عراق در پاسخ به 
اقدامات ایران بوده اس��ت. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، جو بایدن، 
رئیس جمهور امریکا جمعه شب در پاسخ به س��ؤال خبرنگاران درباره 
حمالت به گروه های عراقی و عالمت و سیگنالی که می خواهد به تهران 
بفرس��تد، گفت: » ش��ما نمی توانید بدون مجازات عمل کنید. مراقب و 
محتاط باشید. « با وجود خرسندی دولت امریکا از حمالت به گروه های 
عراقی، کنگره از این مسئله ابراز نگرانی کرده  است. به گزارش خبرگزاری 
رویترز، برنی سندرز، سناتور امریکایی شامگاه جمعه در بیانیه ای درباره 
حمله جنگنده های امریکایی به شرق س��وریه ابراز نگرانی کرد و در این 
بیانیه نوشت:»من بسیار نگران هستم که حمله شب گذشته نیروهای 
امریکایی در سوریه، کشور ما را در مسیر ادامه جنگ های همیشگی به 
جای پایان آن قرار می دهد. این همان مسیری است که طی تقریباً دو دهه 
گذشته شاهد آن بودیم.« سندرز اضافه کرد: »برای مدت زمانی طوالنی، 
دولت های دو حزب از اختیارات خود در مسیری بسیار گران استفاده کرده 
و به مداخله های نظامی در سرتاسر خاورمیانه و دیگر مناطق اقدام کردند. 
این باید پایان یابد.«  تیم کاین، دیگر سناتور امریکایی در این باره خواستار 
توضیح دولت بایدن در خصوص حمله بامداد جمعه به شرق سوریه شد. 
کاین درخواست کرده کاخ سفید پاسخ دهد که چرا بدون مجوز کنگره، 
دستور چنین حمله ای را داده است. وی افزود: انجام اقدام نظامی بدون 

موافقت کنگره خالف قانون اساسی است. 

گزارش بی  سر و ته از جانی بی مکافات 
همت حقوق بشری بایدن این بود که بن سلمان را آمر قتل خاشقجی معرفی اما او را از تحریم و تعقیب معاف کند

و این یعنی بایدن هم مثل ترامپ، خاشقجی را به گاو شیرده فروخت

سيدرحيمنعمتی

دول�ت بایدن یک    گزارش  یک
کام�اًل  گ�زارش 
»بی س�ر و ته« درب�اره قت�ل جمال خاش�قجی، 
روزنامه نگار س�عودی واشنگتن پست منتشر و 
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان را »صادر کننده 
مجوز« عملیات قتل خاش�قجی در اس�تانبول 
معرفی کرد. جو بایدن، رئیس جمهور امریکا بعد از 
انتشار این گزارش گفته که دولت امریکا به دنبال 
ایجاد »تغییرات قابل توجهی « در سیاست خود 
مقابل عربستان سعودی است، ولی حتی از اعمال 
تحریم علیه بن س�لمان اجتناب ک�رد. آنتونی 
بلینکن، وزیر خارجه امری�کا اعالم کرده هدف 
واش�نگتن، تخری�ب روابط ب�ا ریاض نیس�ت.

 
به گزارش »جوان«، دیروز یک گزارش چهاربرگی 
 »)ODNI(شامل ارزیابی »اداره اطالعات ملی امریکا
درباره نقش دولت عربستان در قتل جمال خاشقجی، 
روزنامه نگار منتقد دولت عربستان منتشر شد. این 
گزارش نه ش��ماره صفحه دارد و نه مشخص است 
که کدام ی��ک از ۱6 نهاد اطالعاتی زی��ر نظر »اداره 
اطالعات ملی امری��کا« آن را تهیه ک��رده؛ روی نام 
سازمان طبقه بندی کننده گزارش و سازمانی که آن را 
از طبقه بندی خارج کرده و همچنین شماره صفحات 
گزارش، قلم گرفته شده و در نتیجه مشخص نیست 
که اصل گ��زارش در چند صفحه ب��وده و صفحات 
منتشر شده، مربوط به اول، وس��ط یا آخر گزارش 
هستند؟! کل محتوای گزارش، به جز 2۱ اسم منتشر 
شده آن، کمتر از 6۰۰ کلمه اس��ت و نه ابتدای آن 

مشخص است و نه انتهای آن. 
 77منهای یک اسم برای تحریم

گزارش اطالعاتی امری��کا که حدود پنج هفته بعد 
از ورود جو بای��دن، رئیس جمهور امری��کا به کاخ 

سفید منتشر شده، به صراحت محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربستان را عامل صادر کننده دستور قتل 
خاش��قجی معرفی و تصریح می کند:» ما ارزیابی 
می کنیم که محمد بن س��لمان ، ولیعهد عربستان 
س��عودی ، عملیاتی را در اس��تانبول ترکیه برای 
دستگیری یا کشتن جمال خاشقجی، روزنامه نگار 
سعودی تأیید کرده است. ما این ارزیابی را بر اساس 
کنترل ولیعهد بر )روند( تصمیم گیری در پادشاهی 
)سعودی(، دخالت مس��تقیم یک مشاور کلیدی 
)او( و اعضای حلقه محافظتی محمد بن سلمان در 
جزئیات عملیات و حمایت ولیعهد از به کارگیری 
اقدامات خشونت  آمیز برای ساکت کردن مخالفان 
در خارج از کشور، از جمله خاشقجی، انجام داده ایم. 
ولیعهد از سال 2۰۱7 به طور کامل بر سازمان های 
امنیتی و اطالعاتی پادشاهی کنترل داشته و بسیار 
بعید است که مقامات سعودی بدون مجوز ولیعهد ، 
عملیاتی از این دس��ت را انجام دهن��د.«  گزارش 
اطالعاتی امریکا گفته اس��ت:»ولیعهد س��عودی، 
خاش��قجی را تهدیدی مس��تقیم برای پادشاهی 
عربستان می دید و از اقدامات خشن برای ساکت 
کردن او حمایت می کرد.« در این گزارش، نام 2۱ 
فرد دیگر به جز محمد بن سلمان، به عنوان افرادی 
نام برده شده که ارزیابی دستگاه اطالعاتی امریکا با » 
اطمینان زیاد « این است که در قتل جمال خاشقجی 
مشارکت داشته یا صادر کننده دستور بوده یا به طور 
غیرمس��تقیم در قتل او از طرف محمد بن سلمان 
نقش داشته اند. نام چهره های شناخته شده اي مانند 
سعود القحطانی، نایف العریفی، خالد العتیبه، احمد 
زاید عسیری و محمد العتیبی در میان این 2۱ اسم 
دیده می شود، ضمن اینکه دولت امریکا اعالم کرده 
که یک لیست 76 نفره از س��عودی    ها برای اعمال 
تحریم وزارت خارجه امریکا تهیه کرده است. جو 

بایدن، رئیس جمهور امریکا بعد از انتشار این گزارش 
از تغییر در سیاست امریکا در برابر عربستان سعودی 
صحبت کرد و گفت: » من با پادش��اه )عربس��تان 
س��عودی( صحبت کردم ، نه با ش��اهزاده. من به او 
واضح گفتم که قواعد در حال تغییر است و ما امروز 
و دو    ش��نبه تغییرات قابل توجهی را اعالم خواهیم 
کرد.«  بایدن همچنین گفته ک��ه ایاالت متحده، 
عربس��تان را به دلیل نقض حقوق بشر مسئول و 
جوابگو خواهد دانس��ت ولی آنتونی بلینکن، وزیر 
امور خارجه امریکا این را روشن کرد که هدف این 
اقدامات واشنگتن، تخریب روابط با ریاض نیست. 
موضع گیري که نش��ان مي دهد واشنگتن بایدن 
هم به رغم دستورکار حقوق بش��ري، با واشنگتن 
ترامپ فاصله زیادي ندارد. وزارت خارجه عربستان 
در بیانیه ای اعالم ک��رد:»آن چیزی که در گزارش 
ذکر شده نتیجه گیری های اهانت  آمیز و غیرصحیح 
درباره مقام های ارشد کشور بوده که به هیچ وجه 
نمی توان آن را قبول ک��رد. همچنین این گزارش 
شامل مجموعه ای از اطالعات و نتیجه گیری های 
غیرصحیح است.« وزارت خارجه عربستان سعودی 
آنچه را قباًل توسط مقامات ذی صالح در عربستان 
صادر ش��ده بود تأیید می کند، مبنی بر اینکه این 
جنایت فجیع نقض آش��کار قوانین عربس��تان و 
ارزش     هایی است که توس��ط گروهی انجام شد که 
تمام مقررات و اختیارات دستگاه     هایی را که در آن 

کار می کردند، نقض کردند.
 امری�کا فقط تس�لیحات دفاع�ی خواهد 

فروخت!
جم��ال خاش��قجی، روزنامه ن��گار، مقاله نویس و 
نویسنده منتقد دولت عربس��تان و مدیر و سردبیر 
ارش��د ش��بکه خبری العرب بود که ب��رای روزنامه 
امریکای��ی واشنگتن پس��ت نیز مقاله می نوش��ت. 

خاشقجی روز 2 اکتبر 2۰۱۸ برای ثبت ازدواج خود 
به سرکنسولگری عربستان در استانبول رفت و همان 
جا ناپدید شد و چند روز بعد، منابع ترکیه ای اعالم 
کردند که ارزیابی اولیه پلیس ترکیه نشان می دهد 
که خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول 
به قتل رسیده و تکه تکه شده  است. دولت ترامپ از 
پیگیری و علنی کردن ارزیابی اطالعاتی امریکا درباره 
قتل خاشقجی خودداری کرده بود ولی دولت بایدن 
از ابتدا اعالم کرد که ارزیابی اطالعاتی امریکا از قتل 
خاشقجی را منتشر خواهد کرد. حاال با منتشر شدن 
گزارش چهاربرگی، دولت امریکا در حالی از تغییر 
در مناسبات با عربس��تان صحبت می کند که نحوه 
و محتوای گزارش منتشر شده، ابهاماتی جدی در 
این باره ایجاد کرده است. دولت امریکا اعالم کرده 
که قصد ندارد محمد بن س��لمان را ک��ه در گزارش 
اطالعاتی او را »صادر کننده مجوز« قتل خاشقجی 
خوانده، تحریم کند. رس��انه     ها گزارش داده اند که 
ممکن اس��ت امریکا در قراردادهای فروش س��الح 
به عربستان تجدیدنظر کند و فروش تسلیحات به 
تسلیحات دفاعی منحصر شود ولی اگنس کاالمارد، 
گزارشگر سرش��ناس حقوق بشر س��ازمان ملل از 
تصمیم واش��نگتن مبنی بر تحریم نکردن محمد 
بن سلمان در ارتباط با قتل جمال خاشقجی انتقاد 
کرده و این اقدام واشنگتن را » بسیار ناگوار « خوانده 
اس��ت. به گفته او چنین تصمیمی مثل این اس��ت 
که کس��ی گناهکار باش��د، اما دادگاه او را آزاد کند. 
باب منندز، رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی 
مجلس سنای امریکا ضمن استقبال از انتشار گزارش 
قتل جمال خاش��قجی اعالم کرد، واشنگتن باید از 
شخص ولیعهد سعودی درباره این قتل حساب کشی 
کند. نانس��ی پلوس��ی، رئیس مجلس نمایندگان 
امریکا نی��ز در بیانیه ای خواس��تار بازنگری روابطه 
امریکا با عربستان شد و گفت:  »گزارش تکان دهنده 
جامعه اطالعاتی، آنچ��ه را جه��ان از مدت     ها قبل 
می دانست، تأیید می کند؛ اینکه جمال خاشقجی 
به طرز بی رحمانه ای با دس��تور مقامات سعودی از 
جمله شاهزاده محمد بن سلمان به قتل رسیده است. 
این اتفاق ش��نیع، با حاکمیت قانون و اساسی     ترین 
درک از حقوق بشر در تضاد است.« روزنامه گاردین 
نیز نوش��ت: » جمعه روزی بود که خودس��تایی جو 
بایدن برای بازگرداندن حقوق بشر به کانون سیاست 
خارجی امریکا متحمل ضربه سنگینی شد و به دیوار 
آجری قدرت بزرگ واقع گرایی سیاسی اصابت کرد، 
اتفاقی که معموالً برای چنین تحرکاتی رخ می دهد. 
« به نوش��ته گاردین »دولت جدید امریکا آنطور که 
وعده داده بود از قانونی که کنگره وضع و س��لف او 
از آن چشم پوشی کرده بود، تبعیت کرد. این دولت 
یک خالصه گزارش غیرمحرمانه از ارزیابی اطالعاتی 
مبنی بر اینکه محمد بن س��لمان، ولیعهد سعودی 
قتل و امحای جمال خاشقجی، اصالح طلب سعودی 
و ستون نویس واشنگتن پست را » تأیید کرده بود « 
منتشر س��اخت. « این در حالی اس��ت که سازمان 
 )DAWN(»اکنون دموکراسی برای جهان عرب «
که مقر آن در امریکاست، اعالم کرد: تمام کشور    هایی 
که به حاکمیت قانون احترام می گذارند باید به نقش 
خود برای تحقق عدالت در حق جمال خاش��قجی، 

روزنامه نگار منتقد سعودی عمل کنند. 

امریکا در ش�رایطی از برگش�ت به برجام 
دم می زن�د، ک�ه در کنگ�ره این کش�ور، 
جلوگی�ری از لغو تحریم   ها نی�ز به صورت 
جدی پیگیری می شود.  نماینده روسیه در 
سازمان های بین المللی در وین از شورای 
حکام آژانس خواسته در جلسه آتی درباره 
توافق هسته ای با ایران، فرصت را غنیمت 
شمرده و رفتار مسئوالنه ای داشته باشند. 
با روی کار آمدن دولت جدید امریکا، جوزف 
بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش��نهاد برگزاری نشست ۱+۵ را با ایران 
مطرح کرد اما ایران با تأکید بر اینکه امریکا دیگر عضو برجام نیست، تأکید کرد که نشستی 
رسمی با امریکا نخواهد داشت و درباره برگزاری نشست و حضور امریکا به عنوان مهمان 
رایزنی    هایی در حال انجام است. میخائیل اولیانوف روز جمعه با اشاره به جلسه دو   شنبه 
هفته جاری شورای حکام، از تمامی ۳۵ عضو این شورا خواست برای احیای اجرای کامل 
برجام رفتاری مسئوالنه داشته باشند. وی در توئیتر نوشت: »زمان به سرعت در حال گذر 
است...   پنجره فرصت برای احیای اجرای کامل برجام به زودی بسیار بسته تر می شود. 
به همین دلیل است که جلسه شورای حکام آژانس نیازمند یک رفتار بسیار مسئوالنه 

تمامی ۳۵ عضو شورا است.«
پیش تر منابع خبری گزارش دادند امریکا به دنبال جلب حمایت س��ایر کش��ور   ها برای 
انتقاد از ایران در جلسه ش��ورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی است. همچنین، 
یک قانونگذار عضو کمیته های ام��ور بانکداری و روابط خارجی مجلس س��نای امریکا 
طرحی را با عنوان »قانون بررس��ی تخفیف تحریم های ایران « معرفی کرده و خواستار 
نقش آفرینی کنگره در هرگونه اقدام احتمالی دولت برای رفع تحریم    ها علیه ایران است. 
پایگاه واشنگتن فری بیکن نیز گزارش داده این طرح در حال حاضر از حمایت 2۰ سناتور 
برخوردار است. طرح مذکور جدید   ترین تالش نماینده های کنگره امریکا برای مانع تراشی 
در بازگش��ت دولت جو بایدن رئیس جمهور امریکا به توافق هس��ته ای برجام است. روز 
پنج  شنبه هم اعالم شد که بیش از ۴۰ س��ناتور امریکایی در قطعنامه ای خواستار حفظ 

تحریم    ها علیه ایران شده اند. 
خبرگزاری کوبایی پرنس��ا التینا درباره تحوالت اخیر درباره برجام نوشت که با توجه به 
روند همکاری های جمهوری اسالمی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی، این کشور هم 
اکنون در جایگاه شاکی قرار دارد، نه متهم. اگرچه دولت بایدن نشانه   هایی از بازگشت به 
برجام نشان داده است، با این وجود مقامات جمهوری اسالمی ایران هم تأکید دارند که 

این بازگشت، بدون لغو تمام تحریم    ها معنایی نخواهد داشت. 

بی�ش از 300 ت�ن اکن�ون ب�ا اتهام�ات ف�درال در 
ارتباط با ش�ورش شش�م ژانویه علیه کنگره متهم 
هس�تند و دس�ت کم ۲۸0 تن بازداش�ت ش�ده اند. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از پایگاه خب��ری هیل، جان 
کارلین، معاون موقت دادس��تان کل امریکا روز جمعه 
به خبرنگاران گفت: تحقیقات درباره مسببان آن حادثه 
با سرعت و حجمی که بی سابقه اس��ت، پیش می رود. 

مسببان باید پاسخگو شوند و اینطور خواهد شد. 
این آمار   ها بیش از یک ماه پس از یورش حامیان دونالد 
ترامپ به س��اختمان کنگ��ره و تصاح��ب بخش های 
عمده ای از آن از جمله دفتر نانسی پلوسی، رهبر کنگره 
اعالم شد . هدف مهاجمان توقف تأیید آرای الکترال بود 
که در نهایت به مرگ هفت تن شامل یک افسر پلیس 

کنگره انجامید. 
در میان اغتشاشگران شماری از اعضای چندین گروه 
راست افراطی شامل » پسران مغرور « و » سه درصدی ها « 
به چشم می خوردند. یوگاناندا پیتمن، سرپرست پلیس 
کنگره پنج  شنبه به قانونگذاران امریکایی گفت: اطالع 
داریم که اعضای گروه های چریکی که در ششم ژانویه 
هم حاضر بودند، از تمایالت ش��ان برای منفجر کردن 

کنگره و کشتن آن تعداد افرادی که از دست شان برآید 
در روز نطق ساالنه گفته اند. بر پایه آن اطالعات، گمان 
می کنیم معقول باشد که پلیس کنگره تدابیر امنیتی 

شدت یافته را تا رفع آن آسیب پذیری    ها حفظ کند. 
اما به رغم بگی��ر و ببند   ها گروهی از ه��واداران دونالد 
ترامپ و مقام های محافظه کار امریکایی با گرد همایی در 
کنفرانس ساالنه »اقدام سیاسی محافظه کار « و رونمایی 
از مجسمه طالیی از رئیس جمهور پیش��ین امریکا به 

تمجید از وی پرداختند. 
به نوش��ته خبر گ��زاری رویترز، از جمله ش��خصیت های 
محافظه کار برجس��ته ای که در ای��ن گردهمایی حضور 
داش��تند می توان به »تد کروز«، »ت��ام کاتن« و »جاش 
هاولی«، سناتور های جمهوریخواه ایالت تگزاس، آرکانزاس 
و میس��وری اش��اره کرد که در جریان ای��ن کنفرانس به 
س��خنرانی پرداختن��د و البت��ه بس��یاری از مقام ه��ای 
جمهوریخواه از جمله »مایک پنس«، معاون ترامپ، »میچ 
مک کانل« رهبر اقلیت مجلس سنا و »لیز چینی« نماینده 
جمهوریخواه مجلس نمایندگان در این گردهمایی شرکت 
نداش��تند تا این گردهمایی همچنان نمادی از ش��کاف 

فزاینده در حزب جمهوریخواه باشد.

مسکو: شورای حکام در قبال برجام
مسئوالنه عمل کند

لیست متهمان حمله به کنگره  300 نفره شد


