
قانون احمقانه ای نمی گذارد کانادا روابطش با ایران را 
از سر بگیرد

سفیر سابق کانادا در عربستان گفت: دولت لیبرال کانادا به خاطر یک قانون 
احمقانه که باعث مصادره اموال ایرانی ها شده، نتوانسته ارتباطات خود با 

ایران را از سر بگیرد.
به گزارش ایسنا به نقل از د آبزرور، دنیس هوراک، سفیر سابق کانادا در عربستان، 
توضیح داد که بنا بر قانون »اجرای عدالت علیه حامیان تروریسم«، خانواده قربانیان 
حمالت تروریستی می توانند از کشورهایی که در لیست حامیان تروریسم قرار دارند، 
شکایت کنند. بنا بر همین قانون، دولت کانادا ۱.۷ میلیارد دالر از دارایی های ایران 
را در پی شکایت برخی از آمریکایی هایی که عزیزان شان را در حمالت تروریستی 
منسوب به ایران از دست داده اند، مصادره کرده است. هوراک درباره این قانون وضع 
شده، گفت: قانون احمقانه ای بود. همچنان نیز یک قانون احمقانه تلقی می شود. اما 
باید با این قانون سر کنیم. هوراک درباره علت بستن سفارت کانادا در ایران گفت: 
دلیلش قانون »اجرای عدالت علیه حامیان تروریسم« بود. دلیلی که همچنان نیز 

وجود دارد.

سعودی ها پارلمان انگلیس را خریده اند!

 روزنامه دیلی میل بر اساس داده هایی که به دست آورده، افشا کرده است 
که عربستان تنها طی دو سال، پولی را که صرف ریخت وپاش های لوکس 
اعضای پارلمان انگلیس در هتل ها  می کرده، سه برابر کرده است. گفته 
می شود که ۳۸ تن از اعضای پارلمان انگلیس که طی پنج سال گذشته از 
امتیازات رایگان عربستان بهره مند شده اند، بخشی از طرح این کشور برای 

پاک  کردن وجهه بدنام عربستان بوده اند.
اعضای پارلمان انگلیس در سال 20۱6 در مجموع مزایایی به ارزش 35/062پوند 
از مقامات حکومت سعودی دریافت کرده اند اما هدایای عربستان برای اعضای این 
پارلمان در سال جاری و تنها تا ماه اکتبر نسبت به مبلغ آن در سال 20۱6 بیش از 
سه برابر شده و به ۱06/4۱8 پوند رسیده است. مجموع هزینه های سعودی ها برای 
اعضای پارلمان انگلیس از سال 20۱5 تا کنون به حدود 208 هزار پوند رسیده است.

تحقیقات دیلی میل در خصوص روابط مالی عربستان و پارلمان انگلیس در حالی 
صورت گرفته است که انتقادات شدیدی در خصوص حضور لیام فاکس، وزیر تجارت 
انگلیس در کنفرانس سرمایه گذاری ریاض مطرح شده، افزایش فروش های تسلیحاتی 
انگلیس به عربستان از سال 20۱6 تا 20۱۷ دو سوم و بیش از 450 میلیون پوند 

افزایش یافته است.
بررسی های دیلی میل حاکی از آن هستند که عربستان روی هم رفته از همه 
کشورهای دیگر که در حوزه خلیج فارس قرار دارند، هزینه  بیشتری را صرف اعضای 
پارلمان انگلیس کرده است. بر اساس قوانین پارلمانی، اعضای پارلمان باید مزایای 
رایگانی که در اختیار آن ها قرار گرفته است را اعالم کنند زیرا ممکن است بر اقدامات 

و تصمیمات آنان تاثیرگذار باشد.

پارلمان مقدونیه

 پارلمان مقدونیه با تغییر نام این کشور
موافقت کرد

نام این کشور به »مقدونیه شمالی«  پارلمان مقدونیه پیشنهاد تغییر 
را تایید کرد تا به این ترتیب مناقشه چند ده ساله میان این کشور با 
یونان برطرف شده و راه برای پیوستن اسکوپیه به اتحادیه اروپا و ناتو 

هموار شود.
به گزارش رویترز، در مجموع 80 نماینده در پارلمان ۱20 کرسی مقدونیه به نفع 
تغییر نام این کشور حوزه بالکان رای دادند و نیاز به کسب دو سوم آرا در پارلمان 

برای اجرایی شدن تغییرات در قانون اساسی مقدونیه به دست آمد.

آمریکا ایران را هم متهم به دخالت در انتخابات این 
کشور کرد

نهادهای اطالعاتی و قضائی آمریکا پس از روسیه و چین، نام ایران را نیز به 
فهرست کشورهای مداخله کننده در انتخابات آمریکا اضافه کردند.

به گزارش یورو نیوز، چهار نهاد اطالعاتی و قضائی آمریکا با انتشار بیانیه ای مدعی 
شدند که سه کشور روسیه، چین و ایران از طریق فعالیت مخرب در فضای مجازی 
همانند انتشار اطالعات غلط و محتوای نادرست در مورد نامزدهای انتخابات کنگره 
سعی در تاثیرگذاری بر نتایج این انتخابات دارند. گفتنی است، این بیانیه از سوی 
دفتر مدیر اطالعات ملی، وزارت دادگستری، دفتر تحقیقات فدرال )اف بی آی( و 

وزارت امنیت ملی آمریکا منتشر شده است. 

ناپدید شدن جمال خاشقجی  از  با گذشت چندین روز 
از  ابعاد جدیدی  روزنامه نگار مشهور عربستانی، هر روز 
وی  قتل  از  ناشی  لرزه های  پس  همچین  و  او  سرنوشت 
توسط خاندان سعودی روشن می شود. در همین راستا، 
روز گذشته دو خبر مهم از سوی رسانه های خبری باعث 
شد تا روند ماجرای جمال خاشقجی وارد فاز جدیدی از 

تحوالت شود.
خبر نخست به صورت دقیق منتشر شد؛ اینکه تلویزیون دولتی 
عربستان مرگ خاشقجی را تائید و اعالم کرد که او طی یک 
درگیری در داخل ساختمان کنسول گری این کشور در استانبول 
ترکیه کشته شده است. در اطالعیه تلویزیون عربستان آمده است 
که این روزنامه نگار منتقد حکومت پس از ورود به کنسول گری با 
برخی از افراد درگیری لفظی پیدا کرده و با وخامت این درگیری او 
کشته شده است. در همین رابطه پادشاه عربستان نیز پس از ۱۷ 
روز سکوت، از مرگ خاشقجی ابراز تاسف کرده و خواستار بررسی 

دقیق تر تمامی ابعاد این ماجرا شده است.
 پس از واکنش شدید افکار عمومی بین المللی نسبت به ناپدید 
شدن جمال خاشقجی و گسترش یافتن دامنه آن به بحث هایی 
همچون تحریم، تنبیه و حتی توافق برای برکناری محمد بن 
سلمان، متعاقب سفر مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا به ریاض 
و آنکارا، بحثی مبنی بر بی خبر بودن ملک سلمان از ماجرای قتل 
خاشقجی مطرح شد.  در همان زمان برخی از ناظران معتقد بودند 
که پمپئو، سعودی ها را متقاعد کرده که قتل این روزنامه نگار را بر 
عهده بگیرند به طوری که القاء شود نیروهای خودسر دست به 
چنین عملی زده و پادشاه عربستان از این قضیه کامالً مبرا است. 
در حقیقت ملک سلمان واقعاً از این ماجرا بی خبر بود، چرا که در 
همان زمان نیز کارشناسان در پاسخ به چنین اظهاراتی عقیده 
داشتند که تمامی تصمیم ها توسط محمد بن سلمان ولیعهد 
سعودی گرفته می شود و او مسئول مستقیم قتل جمال خاشقجی 
است. پس لرزه های اولیه این ماجرا، ابتدا دامن شاهزاده جوان 
سعودی را گرفت و حتی برخی از گمانه زنی ها حاکی از آن بود که 
اروپایی ها در حال رایزنی با آمریکا برای کنار گذاشتن محمد بن 
سلمان هستند. دومین پس لرزه با انتشار خبر مرگ یکی از افسران 
نیروی هوایی عربستان در یک حادثه رانندگی ایجاد شد و پس 
لرزه سوم نیز با انتشار اطالعیه تلویزیون عربستان و متعاقب آن 
برکناری و دستگیری چندین نفر از مقامات امنیتی عربستان باعث 

افزایش دامنه تبعات قتل خاشقجی در استانبول شد.
سفیر عربستان در پاکستان جانشین احتمالی عادل الجبیر

اما نکته مهمی که می توان آن را به موازات تنش های ایجاد شده 
برای سعودی ها مد نظر قرار داد، خبر برکناری عادل الجبیر وزیر 
خارجه عربستان و جایگزینی او با سفیر فعلی عربستان در پاکستان 
است. در همین راستا، روز گذشته روزنامه اردو زبان »نوای وقت« 
گزارش داد که در نشست اخیر کابینه دولت عربستان به ریاست 
پادشاه این کشور، ملک سلمان با جایگزینی نواف سعید المالکی 
از  الجبیر که  الجبیر موافقت کرده است. عادل  به جای عادل 
سال 20۱5 سکان دار دستگاه دیپلماسی عربستان بوده و یکی 
از ارکان همراهی با سیاست خارجی تهاجمی ولیعهد عربستان 
تلقی می شود، مانند محمد بن سلمان خارج از عرف های مرسوم 

خاندان سعودی به وزارت خارجه عربستان رسید. او نخستین 
شخصی است که بدون بستگی داشتن به خاندان سلطنتی در 
راس یکی از مهم ترین وزارتخانه های عربستان قرار گرفته است. 
الجبیر که به واسطه شغل پدرش، سال ها در خارج از عربستان 
زندگی و تحصیل کرده است، در سمت هایی همچون دستیار سفیر 
عربستان در آمریکا، سخنگوی سفارت عربستان در واشنگتن، عضو 
هیات نمایندگی عربستان در سازمان ملل و سفیر عربستان در 

آمریکا فعالیت داشته است.
پس از قدرت گرفتن محمد بن سلمان به عنوان وزیر دفاع و 
سپس ولیعهد شدن او، عادل الجبیر به واسطه ارتباطات گسترده ای 
که در آمریکا داشت در کمال تعجب وزیر خارجه عربستان شد. 
همراهی و توجیه خروج از استراتژی محافظه کارانه و ورود به 
سرمایه گذاری  جذب  یمن،  جنگ  تهاجمی،  خارجی  سیاست 
خارجی و نیز پول پاشی های هنگفت به البی های عربستان در 
سراسر دنیا از جمله کارهایی بود که وی با حمایت محمد بن 
این  از  برعهده داشت. هر چند پیش  را  سلمان مسئولیت آن 
در محافل خبری صحبت هایی از برکناری عادل الجبیر شنیده 
می شد، اما اگر این خبر منابع پاکستانی دقیق باشد، می توان 
گفت همزمانی آن با ماجرای چالش های قتل جمال خاشقجی 
برای عربستان نکته قابل تاملی است. سعودی ها اکنون با فشار 
بی سابقه بین المللی مواجه هستند و حاال پس از سال ها سکوت در 
قبال سیاست خارجی این کشور، قتل روزنامه  نگار منتقد حکومت 
باعث شده تا دورنمای ولیعهد عربستان با ابهام مواجه شود؛ به 
خصوص اینکه پس از توفان انتقادات از عربستان در اروپا و آمریکا، 
اینک مقامات غربی نیز از لزوم برخورد و مقابله با سعودی ها سخن 

می گویند. در همین رابطه گزارش هایی منتشر می شود مبنی بر 
اینکه سفارت خانه های عربستان در خارج از این کشور به محلی 
برای شکار مخالفان تبدیل شده است. از سوی دیگر دونالد ترامپ 
رئیس  ایاالت متحده آمریکا نیز در داخل و همزمان با انتخابات 
سرنوشت ساز کنگره تحت فشار قرار گرفته تا موضعی جدی در 
قبال ریاض اتخاذ کند. روزنامه تایمز در مقاله خود ترامپ را با 
یک آزمون مهم روبه رو می بیند که باید به سرعت پاسخی درخور 
به جنایات خانواده سلطنتی عربستان بدهد. از سوی دیگر برخی 
از رسانه های پرنفوذ مانند نیوزویک نیز سیاست های ترامپ را 
عامل اصلی جاه طلبی های شاهزاده جوان عنوان کرده و گزارش 
دادند: لغو چندین قرارداد نظامی کافی نیست، زمان آن است که 
وزارت  خزانه داری آمریکا تحریم های گسترده ای را علیه پادشاهی 
عربستان اعمال کند. زمان نمایش برای محمد بن سلمان تمام 
شده است. زمان پایان کل نظام استبدادی است که بن سلمان 
افراطی ترین نماینده آن است. به نظر می رسد ترامپ در مواجهه 
با چنین وضعیتی بار دیگر قصد دارد با ابهام آفرینی، این تهدید 
را برای دولتش به فرصت تبدیل کند. رویه او طی چند روز اخیر 
روندی کجدار و مریز بوده، به طوری که یک بار صحبت از جدیت 
و برخورد با عربستان را مطرح می کند و بار دیگر از اعتماد خودش 
به سعودی ها می گوید. او همچنین تصریح می کند که اگر قرار 
باشد عربستان را تحریم کنیم، تحریم تسلیحات شامل جریمه ها 
نخواهد شد، زیرا اگر سعودی ها از آمریکا سالح نخرند از چین و 
روسیه تامین تسلیحات مورد نیازشان را خواهند کرد. همچنین در 
تازه ترین صحبت ها رئیس  ایاالت متحده آمریکا برای کاستن بار 
فشارهای افکار عمومی و رسانه ها اعالم کرده که عربستان متحد 

خوبی در منطقه خاورمیانه است و ما برای مقابله با ایران به آنها 
احتیاج داریم.

بازگشت به الک محافظه کاری
در هر صورت آنچه به نظر می رسد، مسیر عربستان به خصوص 
در سیاست خارجی با راهبردهای این کشور پیش از قتل خاشقجی 
تفاوت های چشم گیری خواهد داشت. آنها مجبور خواهند بود که 
در چند جبهه به مقابله با فشارها پرداخته و احتماالً تا آینده 
نزدیک بار دیگر به الک محافظه کارانه خود باز خواهند گشت. 
در این میان جنگ فاجعه آمیز یمن، حمایت از گروه های افراطی، 
هزینه های کالن برای البی گری در سراسر دنیا و نیز برخورد با 
منتقدان و مخالفان اکنون پرونده هایی هستند که روی میز قرار 
گرفته و به عقیده تحلیل گران با شرایطی که به وجود آمده، بعید 
است به زودی سعودی ها از آن خالص شوند. در نتیجه باید در 
این میان قربانی هایی برای اشتباهات و جاه طلبی های محمد بن 
سلمان تراشیده شود که گویا نخستین قربانی پرنفوذ نیز عادل 
الجبیر خواهد بود.  این مساله زمانی اهمیت می یابد که بدانیم 
منابع آگاه اعالم کردند که هدف از سفر پمپئو به ریاض رایزنی 
و مشاوره به سعودی ها برای خارج شدن از این بن بست است که 
یکی از مهم ترین محورهای آن تبرئه شدن پادشاه عربستان از 
ماجرای قتل خاشقجی است. در همین رابطه کارشناسان تاکید 
دارند اگر هدف از فشارها تغییر در ساختار آینده خاندان سعودی 
و کنار گذشتن ولیعهد باشد یا اینکه هدف تنبیه او و امتیازگری از 
محمد بن سلمان باشد، به طور یقین به موازات تغییر در سیاست 
خارجی عربستان، مقامات بیشتری از این کشور پایشان به ماجرای 

خاشقجی باز شده و به عنوان مقصر معرفی خواهند شد.
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بزرگترین تظاهرات یک دهه اخیر در انگلیس برگزار شد
مخالفان برگزیت روز گذشته در لندن تظاهرات به راه انداخته اند.  به گزارش شفقنا به نقل از اسکای نیوز، بزرگترین تظاهرات یک دهه اخیر در سرتاسر انگلیس روز گذشته در لندن برگزار شد. این تظاهرات را گروه های مخالف خروج انگلیس 

از اتحادیه اروپا به راه انداخته اند.  شرکت کنندگان در این تظاهرات خواستار مراجعه دوباره به آرای عمومی برای خروج کشورشان از اروپا یا برگزیت هستند. گفته می شود بیش از 100 هزار نفر از جمله صادق خان شهردار لندن در این تظاهرات 
شرکت کرده اند. 

اخبار گزارش منابع پاکستانی از برکناری عادل الجبیر و جایگزینی او با نواف سعید المالکی به عنوان وزیر خارجه عربستان 

عربستان به کشته شدن جمال خاشقجی اعتراف کرد

آزمون جدی دولت اشرف غنی در تامین امنیت

انتخابات پارلمانی افغانستان تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد
حدود 9 میلیون شهروند افغانستان فراخوانده شده اند تا برای انتخاب 2۴9 

نماینده مجلس این کشور )لسی جرگه( به پای صندوق های رای بروند. 
مطابق برنامه از پیش اعالم شده قرار بود حوزه های اخذ رای از ساعت هفت صبح 
کار خود را آغاز کنند. منابع محلی گزارش می دهند که در برخی از حوزه ها، به رغم 
تشکیل صف های طوالنی رای دهندگان کار رای گیری با تاخیر آغاز شده است.  گروه 
طالبان که در هفته های گذشته بر شدت عملیات تروریستی خود افزوده اند، تهدید 
کرده اند که روند رای گیری در مناطق مختلف را مختل کنند. بر همین اساس حدود 
50 هزار پلیس و مامور امنیتی و انتظامی وظیفه حفظ امنیت و آرامش در شهرهای و 
روستاهای افغانستان را بر عهده گرفته اند و حضور آنها در اطراف حوزه های رای گیری 

محسوس است. 
ترور در قندهار و تعویق انتخابات

به گزارش دویچه وله، با این همه وضعیت والیت قندهار بازگوکننده موقعیت 
کشوری است که دولت مرکزی بر بخش وسیعی از آن تسلط ندارد. سه روز پیش 

از آغاز انتخابات پارلمانی، چند مقام ارشد محلی در این والیت قربانی یک عملیات 
تروریستی شدند که گروه طالبان مسئولیت آن را بر عهده گرفت. بنابر گزارش ها روز 
پنجشنبه عبدالرازق اچکزی، فرمانده قدرتمند پلیس قندهار و ژنرال عبدالمومن حسن 
خیل، رئیس تشکیالت امنیتی این والیت پس از یک نشست امنیتی با حضور شمار 
دیگری از مقام های محلی و ژنرال اسکات میلر، فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در 

افغانستان هدف گلوله قرار گرفتند و جان خود را از دست دادند.
افتادن  افغانستان زمزمه هایی در مورد به تعویق  ناآرامی ها در  افزایش  به دلیل 
انتخابات در سراسر این کشور نیز به گوش می رسید که کمیسیون مستقل انتخابات 
در نهایت با آن مخالفت کرد. انتخابات پارلمانی در افغانستان آزمایشی برای سنجش 
توانایی نیروهای امنیتی برای تامین امنیت در انتخابات ریاست جمهوری بهار سال 
آینده نیز محسوب می شود. مطابق برنامه قرار بود اخذ رای برای انتخابات مجلس در 
هفت هزار و 355 حوزه انجام شود. این تعداد به علت مشکالت امنیتی به پنج هزار و 

۱00 حوزه کاهش داده شد.

آمریکا به عملیاتش در دریای چین  جنوبی ادامه می دهد
وزیر دفاع آمریکا در نشست امنیتی سنگاپور گفت، ایاالت متحده از چیزی نمی ترسد و به عملیاتش در دریای 

چین جنوبی با وجود تالش های پکن در نظامی کردن منطقه، ادامه می دهد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا گفت: آمریکا به دریانوردی، پرواز جنگنده ها 
و عملیات در هرجایی که قانون بین الملل اجازه دهد و منافع ملی بطلبد، ادامه می دهد. ما از چیزی نمی هراسیم و از پا نمی 

نشینیم.
 ما نظامی گری چین را در دریای چین جنوبی یا هر منطقه دیگری قوبل نمی کنیم. ماتیس همچنین بر اهمیت همکاری 
قوی در کنار درک متقابل تاکید کرد و گفت:  هیچ کشوری نمی تواند به صورت مجزا قوانین بین المللی را بازنویسی کند و ما 

از تمامی کشورها انتظار داریم که به این قوانین احترام بگذارند.

گوترش شورای امنیت  را در جریان رای دیوان الهه قرار داد
به  نامه ای  در  ملل  سازمان  دبیرکل  گوترش  آنتونیو 
رئیس شورای امنیت، این شورا را از رای اخیر دیوان 
الهه در مورد شکایت ایران در خصوص نقض پیمان 
مطلع  آمریکا  وسیله  به   1955 سال  دوجانبه  مودت 

ساخت.
به گزارش ایرنا، گوترش در این نامه همچنین نسخه ای از 
رای دیوان الهه در مورد رای به تعلیق برخی از تحریم های 

ضد ایرانی آمریکا را نیز ضمیمه کرده است. 
گفتنی است دیوان الهه که بازوی قضایی سازمان ملل به 
بررسی شکایت  از چند هفته  رود، ۱۱ مهر پس  شمار می 
از  برخی  تائید  با  آمریکا،  مرداد   ۱5 های  تحریم  از  ایران 
تعلیق  به  رای  نهایی،  رای  صدور  تا  ایران  های  درخواست 
تحریم های واشنگتن در حوزه های دارویی، وسایل پزشکی، 

غذایی و هوانوردی داد.

سفر خداحافظی نماینده  سازمان ملل به سوریه
شواهد حاکی از آن است که سفر هفته جاری نماینده 
سازمان ملل به سوریه سفر خداحافظی و آخرین سفر 

وی به دمشق است.
به گزارش ایسنا، به دنبال اعالم استفان دی میستورا، نماینده 
ویژه سازمان ملل در امور سوریه مبنی بر استعفا از منصبش 
در آذر ماه، روزنامه الوطن سوریه نوشت که در صورت ادامه 
نیافتن ماموریت وی در این پست، سفر هفته جاری دی میستورا 
به دمشق سفر خداحافظی او است. نماینده سازمان ملل در 
امور سوریه چهارشنبه هفته جاری )دوم آبان( به دمشق سفر 
خواهد کرد تا به بررسی تحوالت مربوط به تشکیل کمیته قانون 
اساسی سوریه بپردازد که هدف از آن اصالح قانون اساسی این 
کشور است. گفتنی است، احتماال حارث سیالدچ، وزیر خارجه 
بوسنی و سیگرید کاگ رئیس سازمان منع گسترش تسلیحات 

شیمیایی جانشین دی میستورا خواهند شد.

بن سلمان  مسئول قتل خاشقجی است
جان ساورز،  رئیس سابق اداره ضد اطالعات ارتش انگلیس )ام آی6( می گوید تمام شواهد حاکی از آن است که 
جمال خاشقجی، روزنامه نگار عربستانی به دستور فردی نزدیک به محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان انجام شده 
است. ساورز که از سال 2009 تا 201۴ رئیس سرویس اطالعات مخفی انگلیس بوده است، همچنین از دولت دونالد 

ترامپ، بابت قدرت بخشی به این ولیعهد جوان انتقاد کرد.
او در گفت وگو با بی بی سی تاکید کرد: معتقدم که اگر او از مجوز دولت آمریکا برای انجام این رفتار اطمینان نداشت، دست 
به چنین کاری نمی زد. قتل خاشقجی نشان دهنده وضعیتی خطرناک است که در آن افرادی با حس مصونیت در روابط شان 
با ایاالت متحده عمل می کنند. منابع دولت ترکیه تاکید دارند خاشقجی به دست نیروهایی که از ریاض وارد استانبول شده 

بودند، شکنجه و به قتل رسید.


