
یک منبع عراقی مدعی شد

مجوز اسد به عراق برای بمباران مواضع داعش بدون 
مراجعه به دمشق

یک منبع در دولت عراق فاش کرد، رئیس جمهوری سوریه به عراق اجازه 
داده پایگاه های گروه تروریستی داعش در سوریه را بدون نیاز به کسب 

موافقت دمشق، بمباران کند.
به گزارش ایسنا، این منبع امروز )یکشنبه( به شبکه خبری روسیا الیوم گفت، بشار 
اسد، رئیس جمهوری سوریه به عراق اجازه داده بدون مراجعه به مسؤوالن دمشق 

پایگاه های داعش در این کشور را هدف قرار دهند.
با این چراغ سبز دمشق، جنگنده های عراقی می توانند بدون نیاز به کسب موافقت 

سوریه وارد حریم هوایی این کشور شده و مواضع داعش را بمباران کنند.
دمشق تنها تعیین کرده که عراق در این مورد به سوریه اطالع رسانی کند.

اسد روز شنبه نامه ای را از عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق دریافت کرد که 
فالح الفیاض، مشاور امنیت ملی عراق به او داده بود.

جنگنده های عراقی چند روز پیش چند حمله هوایی به پایگاه های داعش در 
سوریه داشتند.

ادعاهای رئیس مجلس شورای عربستان علیه ایران
رئیس مجلس شورای عربستان مدعی دخالت ایران در برخی کشورهای 

عربی و ایجاد تخریب در آنها شد.
به گزارش ایسنا، عبداهلل بن محمد بن ابراهیم آل الشیخ، رئیس مجلس شورای 
عربستان در گفت وگو با مجله مصری االهرام العربی در رابطه با مقابله عربستان و 
برخی کشورهای عربی با ایران مدعی شد: عربستان مدتها پیش نسبت به نفوذ و 
طمع ایران در تخریب و ایجاد تفرقه میان کشورهای عربی هشدار داد و چه بسا 
تالش های ایران از چند دهه پیش برای ایجاد ناامنی برای حجاج خانه خدا و دیگر 
حوادث که امنیت عربستان و شهروندانش را به طور مستقیم به خطر می اندازد از 

هیچ کس پنهان نباشد.
وی مدعی شد: عالوه بر این نمایندگان ایران در برخی کشورهای عربی منتشر 
شده اند و متعهد به انجام دستورات ایران علیه کشورها و شهروندان خود هستند، این 
توطئه تفرقه افکنی و ایجاد تروریسم برای ملت های عربی امری است که باید با آن 
مقابله شود تا بتوانیم از طریق راه های مختلف منابع و ملت های خود را حفظ کنیم.
رئیس مجلس شورای سعودی در ادامه مدعی شد: نمی توانیم در چارچوب اصالح، 
پیشرفت و سازندگی آینده کشورمان حرکت کنیم و ببینیم که همسایه مان به دنبال 

نابودی آن است، بنابراین مقابله با این گروه ها و کشور حامی آنها امری مهم است.
آل الشیخ در پاسخ به این سوال که عربستان نقش مهمی در بازگرداندن عراق به 
جامعه عربی ایفا می کند، آیا می توان گفت که مرحله خروج عراق از سیطره ایران 
آغاز شده است، گفت: عراق یک کشور عربی بزرگ و تاثیر گذار در منطقه است و 
امیدواریم که شرایط سخت امنیتی و سیاسی که برای آن بوجود آمد به پایان برسد. 
عربستان امیدوار است که عراق قدرت کامل خود را به دست بیاورد و در مقابله با 
تروریسم تاثیرگذار باشد. عراق یکی از ارکان مهم بیت عربی است و در ایجاد رابطه با 

کشورهای منطقه و جهان استقالل کامل خود را دارد.
به گزارش ایسنا، موضوع دخالت ایران در کشورهای عربی درحالی مطرح می 
شود که مقامات کشورمان همواره تاکید می کنند جمهوری اسالمی ایران هیچ گونه 
دخالتی در امور داخلی دیگر کشورها ندارد و خواهان صلح، ثبات و امنیت در منطقه 
است. حضور ایران در برخی کشورهای عربی مستشاری بوده و به درخواست قانونی 

دولت آنها است.

افشای اسرار جدیدی درباره صدام در سالروز اعدامش

درباره  جدیدی  اسرار  اردنی  خبرگزاری  یک  صدام،  اعدام  سالروز  در 
بازداشت صدام طی عملیاتی که تا به امروز جزئیات آن مبهم مانده است، 

فاش کرد.
به گزارش ایسنا، خبرگزاری اردنی "أنباء سرایا" در گزارشی اعالم کرد: "سرنخ اول 
در این عملیات افسر عراقی بود که در زمان حمله نیروهای آمریکایی به غرب بغداد 
به اردن فرار کرد. این افسر "اسعد یاسین" نام داشت و بعد از فرارش در امان مورد 

بازجویی قرار گرفت.
"یاسین از طریق یک کشور عربی اطالعاتی را به طرف های آمریکایی در امان داد. 
این اطالعات این بود که فرد دیگری به اسم "محمد ابراهیم" از طرف صدام نزد وی 
آمده بود تا به او بگوید که صدام گفته به مقاومت بپیوندد و با او در تکریت دیدار 

کند."
بازرسی  برای عملیات  اصلی  اطالعات سرنخ  "این  اعالم کرد:  این خبرگزاری 
اطالعاتی و پیچیده پایگاه هایی بود که امکان داشت صدام در آنجا مخفی شده باشد. 
اطالعات آمریکا توانست محمد ابراهیم را که یک فلسطینی بود و نزدیکترین فرد به 
دار و دسته صدام محسوب می شد، بازداشت کند. موساد اسرائیل از این فلسطینی 
بازجویی کرد و توانست با شکنجه اطالعاتی از زیر زبان او درباره مخفی گاه صدام 

بیرون بکشد."
براساس این گزارش، آریل شارون، نخست وزیر پیشین اسرائیل خیلی پیگیر این 
عملیات بود و اولین کسی بود که صدام را بعد از بازداشتش مالقات کرد چراکه به 
دلیل نگرانی اسرائیل از صدام و تمایلشان برای خالص شدن از او، شارون دوست 

داشت او را پشت میله های زندان ببیند.
براساس گزارش این خبرگزاری، قبل از اینکه این اتفاق بیفتد یاسین در امان بود و 
اطالعاتی را درباره "سالح کشتار دسته جمعی" و "رآکتورهای هسته ای عراق" به یک 

دختر مراکشی که موساد او را به عضویت گرفته بود داده بود.
صدام دسامبر ۲۰۰۶ در بغداد اعدام شد.

بر اساس اعالم اتحادیه اروپا قرار است SPV )ساز و کار ویژه 
مالی( تا پایان ماه دسامبر سال جاری میالدی به عنوان راهی 
برای حفظ و ارتقای داد و ستدهای مشروع با ایران مستقر 
شود، اما به نظر می آید این ساز و کار در گام نخست صرفا 

نیازها و کاالهای "انسانی" را در برمی گیرد.
به گزارش ایسنا، سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان در 
اردیبهشت سال جاری بعد از خروج آمریکا از برجام،  تالش کردند تا 
این توافق را با ایران حفظ کنند، از این رو مذاکرات دو و چندجانبه با 
ایران برای رسیدن به ساز و کار ویژه مالی که در چارچوب آن ایران 
بتواند ضمن اجرای تعهدات هسته ای اش، منافع اقتصادی اش را تحت 
اجرای این توافق به دست آورد، به طور فشرده در سطح کارشناسی و 

سیاسی آغاز شد که تاکنون به طول انجامیده است.
فدریکا موگرینی، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در آخرین 
 SPV اظهارات خود درباره اجرای برجام ضمن اعالم این مطلب که
تا پایان سال جاری میالدی اعالم خواهد شد تاکید کرد که "همه 
اعضای اتحادیه اروپا اتفاق نظر دارند که باید سیاست کلی مان در 

مقابل ایران را حفظ کنیم. "
بعد از 9 ماه مذاکرات سیاسی، اقتصادی قرار است در روزهای 
 )SPV( منتهی به پایان سال جاری میالدی این ساز و کار ویژه مالی
اعالم شود با این حال به نظر نمی آید مذاکرات پس از اعالم آن پایان 
یابد. با توجه به تالش آمریکا برای از بین بردن تالش اروپا در همکاری 
با ایران برای حفظ برجام، پیش بینی می شود تحریم ها و تهدید به 
تحریم از سوی آمریکا یکی از مهم ترین موانع و مشکالتی است که 

SPV را تهدید می کند.
شاید موثرترین کارکرد SPV بازگرداندن امید و اعتماد به تجار و 
بازرگانان در ایران و اروپا برای از سر گرفتن فعالیت های اقتصادی و 
تجاری بعد از خروج آمریکا از برجام باشد که لطمه شدیدی به این 

توافق وارد کرد.
در عین حال نکته حایز اهمیت که مهم تر از آغاز شدن یا نشدن 
فعالیت SPV در یک هفته باقی مانده تا پایان سال جاری است و 
مردم و به ویژه تجار و بازرگانان داخلی باید نسبت به آن آگاه باشند، 
این مساله است که با آغاز به کار SPV نباید منتظر "معجزه" از 
این ساز و کار داشته باشند، چرا که اساسا نه به لحاظ محتوا و نه 
لجستیکی اروپا توان این کار را ندارد و از سویی حاصل کار SPV به 

سرعت نشان داده نخواهد شد.
با توجه به اطالعات به دست آمده از منابع نزدیک به مذاکرات فنی 
و سیاسی ایران و اروپا، عملیاتی شدن این ساز و کار بسیار زمان بر، با 
محدودیت های بسیار و پیچیده و نیازمند آزمون خطا در ماه های بعد 
از آغاز فعالیتش است. به عبارتی همان طور که برجام در چند مرحله 
اجرایی شد، پیش بینی می شود عملیاتی شدن این ساز و کار نیز در 

چندین مرحله انجام شود.
عالوه بر این، در شرایطی که آمریکا، کشورهای اروپایی و دیگر 
کورها را تحریم یا تهدید به تحریم می کند، اجرایی کردن این ساز و 
کار به مراتب سخت تر از پیش بینی ها و برنامه ریزی هایی است که روی 

کاغذ انجام شده است.
این روزها، کمتر تحلیل های متعادل و منطقی درباره ظرفیت و توان 
SPV در کشور دیده می شود به نوعی در فضای دو قطبی "خوب"یا 
"بد" بودن این ساز و کار و اعتماد به اروپا قرار داریم. واقعیت آن است 
که SPV و همکاری با اروپا در شرایط فعلی نه امری است که بتوان 
آن را ندیده گرفت و بی اعتنا بود، نه این که به آن دل بست و اقدام 
در مسیرها و راه های دیگر مقابله با تحریم ها را رها کرد. همان طور که 
درباره برجام و ماندن یا نماندن در این توافق، همین استدالل وجود 
دارد؛ تا زمانی که برجام به نفع کشور باشد و ضرر ماندن در آن کمتر 
از ضرر خروج از آن باشد، حفظ و همکاری در چارچوب برجام ادامه 
دارد. از طرفی، از نگاه مسئوالن کشور، همکاری با اروپا چه در قالب 
برجام یا غیر از آن در شرایطی که ترامپ در آمریکا و برخی کشورهای 
منطقه و حوزه خلیج فارس سیاست های ضدایرانی  خود را با قدرت و 
شدت پیش  می برند، امری مورد تایید و تاکید است و در سطوح عالی 
به آن از ماه ها قبل و بعد از خروج آمریکا از برجام نیز توصیه شده و 
این توصیه کماکان ادامه دارد. در عین حال همکاری با کشورهای 
همسایه و دیگر کشورها برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری در 
شرایط تحریم و ایجاد ساز و کارهای ویژه مالی و تجاری دو جانبه و 

ویژه هر کشور نیز پیگیری می شود. 
مسیر همکاری با اروپا به عنوان یکی از مهم ترین پل های ارتاطی 
چارچوب  در  موضوعی  دنیا،  کشورهای  از  مهمی  بخش  با  ایران 
سیاست های کالن کشور در حوزه روابط خارجی است و مذاکرات 
برای رسیدن به ساز و کار ویژه مالی در همین چارچوب است و 
امری ویژه یا فراتر از سیاست  خارجی کالن کشور نیست. شاید برخی 
منتقدان برجام، این توافق و مذاکرات و رایزنی های پیرامون آن را 
خارج از تعهدات و وظایف دستگاه دیپلماسی یا فراتر از آن ببینند 

اما واقعیت این است که برجام و مذاکرات درباره "موضوع هسته ای" 
بیش از یک دهه است که به موضوع "مهم" و حتی "حیاتی" سیاست 
خارجی کشور تبدیل شده است و از این مجموعه جدا نیست. اکنون 
که آرام آرام به زمان رونمایی از spv نزدیک می شویم حساسیت ها و 
انتقادها نسبت به این موضوع بیشتر شده است در عین حال چگونگی 
فعالیت این ساز و کار موضوعی است که ذهن بسیاری را به خود 

مشغول کرده است.
ایجاد ساز و کار ویژه مالی یا SPV از جمله "اولین "  اقداماتی 
است که اتحادیه اروپا بعد از چندین دهه به ویژه بعد از جنگ دوم 
جهانی در تضاد با منافع آمریکا از آن حمایت می کند. در چندین دهه 
گذشته، به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم سیاست های اروپا همواره 
پیرو سیاست های آمریکا در سطح منطقه و بین الملل بوده است، اما 
این برای اولین بار است که در مساله برجام در مقابل سیاست های 
یک جانبه دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا ایستادگی می کند و 

تالش دارد هر چند محدود و ناکافی، مستقل از آمریکا رفتار کند.
بر اساس اطالع منابع نزدیک به مذاکرات ایران و اروپا، spv شرکتی 
مستقل از هر یک از نهادهای مالی و حکومتی اروپایی و ایرانی است 
که به طور خصوصی ثبت و ایجاد می شود. یک شعبه از این شرکت در 
اروپا و دیگری در ایران ثبت می شود و تمام اطالعات تبادالت تجاری 

بین شرکت های ایرانی و اروپایی در این دو شرکت ثبت می شود.
نکته حایز اهمیت این است که در این دو شرکت در ایران و اروپا، 
هیچ پرداختی انجام نمی گیرد و پولی جا به جا نمی شود. در واقع یک 
شرکت اروپایی کاالیی به ایران صادر می کند و یک شرکت اروپایی 
کاال وارد می کند یا شرکت ایرانی واردات و صادرات می کند. نحوه 
پرداخت پول این گونه است که در ایران، پول صادرکننده ایرانی را، 
وارد کننده ایرانی می پردازد و در اروپا پول صادر کننده اروپایی از وارد 
کننده اروپایی دریافت می شود و همه این تبادالت و نقل و انتقال 

اسناد و اطالعات به طور پایاپای در چارچوب SPV انجام می شود.
اقدامات در  این گونه به نظر می آید تمامی  هر چند در ظاهر، 
SPV  پایاپای انجام می گیرد اما منابع نزدیک به مذاکرات ایران و اروپا 
معتقدند که این روش و ساز و کار "پول در برابر کاال" یا "کاال در برابر 
کاال" نیست، بلکه روشی جدید از تعامل و تبادل تجاری است که در 
عرصه روابط بین المللی اقتصادی و تجاری در حال شکل گیری است.

 ،SPV بر اساس اعالم مقامات اروپایی یکی از مهم ترین اهداف
باز کردن مسیر فعالیت شرکت های کوچک اروپایی با ایران است که 
دامنه فعالیت شان چندان در آمریکا تعریف نمی شود و از تهدید و 

تحریم آمریکا خارج هستند.
با توجه به این که بیش ترین صادرات ایران به اروپا از گذشته تا 
کنون در حوزه انرژی و نفت بوده است و در حال حاضر فقط دو 
کشور ایتالیا و یونان با توجه به معافیت هایی که از سوی آمریکا به 
هشت کشور داده شده هم چنان خریدار نفت ایران هستند، به نظر 
نمی آید صادرات زیادی در این حوزه از سوی ایران در آینده به اروپا 
شاهد باشیم. به عالوه، به نظر نمی آید SPV این امید را پیشاپیش 
به ایرانی ها و شرکت های خریدار نفت ایران بدهد که می توانند در این 
چارچوب به تعامل با ایران بدون نگرانی از تحریم های آمریکا بپردازند 
یا SPV این توان را داشته باشد که از تحریم های آینده آمریکا خود 

را مصون نگه دارد.

به SPV چشم  نیز  روسیه  و  هند  ایران، چین،  حال  عین  در 
دوخته اند و امیدوارند این ساز و کار بتواند در آینده نه چندان دور 
بعد از اروپا، در تعامل با ایران به کارشان بیاید و تعامالت خود را دور 
از گزند تحریم های آمریکا دنبال کنند. به ویژه برای ایران، این که ساز 
و کار مالی بتواند به دیگر کشورها، به خصوص کشورهای خریدار نفت 

ایران ارجاع داده شود مهم است.
و  ایران  نگرانی های جدی  از جمله   SPV تحریم از  جلوگیری 
کشورهای اروپایی است که فعالیت این ساز و کار را با تردید مواجه 
می کند. رای عبور از چنین نگرانی  و مشکلی قرار است سه کشور 
انگلیس، فرانسه و آلمان و احتماال برخی کشورهای دیگر به عنوان 
سهام دار این شرکت معرفی شوند تا شاید مانع از تحریم آمریکا علیه 

این شرکت شوند.
در رابطه با مقر SPV ابتدا قرار بود اتریش میزبان آن باشد که 
با توجه به فشارهای آمریکا از میزبانی انصراف داد و در حال حاضر 
کشورهای فرانسه و آلمان پذیرفته اند که این شرکت در یکی از این 
دو کشور ثبت شود و مدیرعامل و هیات مدیره آن از کشور دیگر 
انتخاب شود تا به این شکل دو کشور مهم اروپایی و هم پیمان با آمریکا 
پشتوانه کار قرار گیرند. با این حال این دو کشور و اعضای شرکت 
SPV و هیات مدیره آن در آینده حتما با تهدید تحریم آمریکا مواجه 
خواهند شد که باید دید مقامات اروپایی برای این مساله چه راه حلی 

را پیش بینی می کنند.
بر اساس این گزارش،  شرکت SPV در ایران در بانک مرکزی 

مستقر و ایجاد می شود.
یادآور می شود، تجار و بازرگانان و نیز مردم نباید توقع داشته باشند 
با اعالم آغاز به کار SPV این شرکت و فعالیت هایش به سرعت 
عملیاتی شود، چرا که این روند تا حدود زیادی زمان بر خواهد بود. این 
زمان بر بودن نه صرفا به خاطر فشارهای آمریکا، بلکه به خاطر ساختار 
جدید این شرکت در اروپا است که بی سابقه است و برای شرکت ها 
و کشورهای اروپایی موضوعی جدید است و طبیعی است که ملحق 
شدن به این ساز و کار زمان بر باشد. به عالوه آمریکا حتما شرکت ها 
و کشورهای دیگر را نسبت به همکاری با SPV تهدید به تحریم 

می کند از این رو SPV راه بسیار دشواری را پیش رو دارد.
بعد از اعالم آغاز فعالیت این شرکت، در مرحله اول فعالیت آن 
معطوف به همکاری ها و تعامل ایران با اروپا خواهد شد و در مرحله 
دوم به کشورهای غیراروپایی به ویژه کشورهای خریدار نفت ایران از 
جمله هند و چین ارجاع پیدا می کند و نمی توان بازه زمانی مشخصی 
برای ورود به مرحله دوم از قبل تعیین کرد. با توجه به چشم انداز 
ضعیف ایستادگی قاطع اروپا مقابل آمریکا و امکانات و توانایی  ضعیف 
آنها در برابر مقابله با فشارهای آمریکا می توان گفت که SPV، در 
مرحله نخست اجرا، صرفا برای تسهیل امور ضروری، حیاتی و انسانی 
کاربرد پیدا خواهد کرد نه بازگرداندن روابط تجاری و اقتصادی به 
روند عادی آن گونه که بعد از اجرایی شدن برجام و قبل از خروج 
آمریکا شاهد آن بودیم. شایان ذکر است، کاالهای "انسانی" با کاالهای 
مواد  جمله  از  کاالها  از  دسته  آن  و  است  متفاوت  "بشردوستانه" 
غذایی، دارو، تجهیزات پزشک و بهداشتی که اساسا در هیچ دوره ای 
تحریم نبوده اند را شامل می شود. آنچه در مرحله دوم از بازگرداندن 
تحریم های آمریکا اتفاق افتاد و مقامات آمریکایی منکر آن شدند این  

مساله بود که "کاالهای انسانی تحریم نشده اند" شاید این صحبت آنها 
درست باشد اما نکته این است که آمریکا بر سر صادرات و واردات این 
کاالها، نقل و انتقال مالی و بیمه آن ها موانع زیادی را ایجاد کرده است 
که در عمل این بخش با مشکل مواجه شد بنا بر این در گام نخست 
SPV مشکالت بر سر راه صادرات و واردات این کاالها را رفع خواهد 

کرد و بعد از آن کاالهای تحریمی مورد هدف قرار می گیرد.
بنا بر این گزارش، در میان هشت کشوری که از تحریم های آمریکا 
در برابر خرید نفت ایران معاف شده اند، چین و هند مهم ترین کشورها 
برای ایران و خریداران اصلی هستند و مهم است که در بلندمدت این 
کشورها هم چنان برای ایران حفظ شوند. اما این احتمال که با طوالنی 
شدن تحریم ها، چین و هند از خرید نفت ایران منصرف شوند و برای 
تامین انرژی به سراغ رقبای ایران یعنی عربستان و روسیه بروند، جدی 
است. در عین حال ایران برای حفظ ظرفیت این کشورها در خرید 
نفت، مذاکرات جداگانه ای برای ایجاد SPV ویژه با چین و هند را 
آغاز و دو طرف به نتایجی هم رسیده اند با این حال SPV می تواند 

مشکالت بیش تری را از سر راه ایران در این ارتباط بردارد.
مقابله با تحریم های یک جانبه آمریکا در مقطع کنونی، از برخی 
جهات با شدت کمتری نسبت به دوره قبل در دولت احمدی نژاد 
است، چرا که قطعنامه های شورای امنیت و همراهی اتحادیه اروپا با 
آمریکا و نیز اجماع جهانی علیه ایران وجود ندارد و از طرفی تحریم ها 
سخت تر از گذشته است چون امروز دوستان موثر کمتری در اطراف 
و همسایگی خود در مقابله و دور زدن تحریم ها داریم. پیش از این 
کشورهای امارات متحده عربی و ترکیه دو کشور مهم در همسایگی 
ایران بودند که با ایران همکاری های قابل توجهی داشتند اما امروز و در 
سال های گذشته بسیاری از روابط و امکانات ایران در سطوح مختلف 
در این کشورها از بین رفته یا نمی توان دیگر به آنها رجوع کرد. با این 
حال ضروری است تا راه های ارتباطی و تنفسی هر چه بیش تری را در 

کشورهای همسایه عالوه بر اروپا، چین و روسیه ایجاد شود.
بسیاری از منتقدان دیروز و امروز برجام بر این نظرند که همکاری 
با اروپا و به انتظار SPV ماندن امری بیهوده است و باید به امکانات 
داخلی اتکا کرد. این در حالی است که مقامات کشور اعالم می کنند 
در بخش های مختلف بیکار ننشسته اند و اقدامات زیادی را برای 
مهار فشارها انجام داده و می دهند. عالوه بر این منتقدان بر خروج 
از برجام یا قطع همکاری با اروپا و رها کردن مذاکرات تاکید دارند 
بدون آنکه ظرفیت های سیاسی اجتماعی و اقتصادی کشور را مورد 
توجه قرار دهند. همان طور که در باال به آن اشاره شد، اروپا و حفظ 
مسیر همکاری و گفت وگو با آنها در شرایط فعلی، حفظ مسیر تنفس 
ایران در شرایط تحریمی و در راستای منافع ملی کشور است نه 
صرفا تالشی برای حفظ برجام؛ چه آنکه برجام امری جدا از سیاست 
خارجی کشور نیست. شاید اروپا نتواند شرکت های تجاری و مالی 
و بانک هایش را با وجود SPV به همکاری با ایران ترغیب کند یا 
تعامالت تجاری اش حتی در بخش انرژی را به وضعیت قبل از خروج 
 SPV آمریکا از برجام برگرداند اما همین که آنها سازنده و حامی
هستند و بتوانند این ساز و کار را حفظ کرده و مکانیسم جدید به 
وجود آمده را در اختیار کشورهای دیگر قرار دهند، اقدامی موثر برای 
ایران در شرایط سخت تحریمی است و اجازه نخواهد داد تحریم های 

آمریکا به توان صد در صدی اجرایی و عملیاتی شود.
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سازمان هواپیمایی امارات به دنبال ازسرگیری پروازها به دمشق
سازمان هواپیمایی امارات اعالم کرد که در حال ارزیابی وضعیت فرودگاه بین المللی دمشق برای امکان ازسرگیری پروازهاست. به گزارش ایسنا، سازمان هواپیمایی امارات اعالم کرد که در حال ارزیابی وضعیت فرودگاه بین المللی دمشق برای امکان ازسرگیری 
پروازهای شرکت های ملی هواپیمایی این کشور در دوره آتی است. بیانیه این سازمان بعد از بازگشایی سفارت امارات در دمشق در روز پنج شنبه صادر شده است. دو شرکت هواپیمایی االتحاد و امارات در سال ۲01۲ پروازهای خود به دمشق را به دالیل امنیتی 

تعلیق کردند. روز پنج شنبه اولین پرواز مستقیم از فرودگاه دمشق به فرودگاه بین المللی الحبیب بورقیبه در المنستیر بعد از توقف هشت ساله انجام شد. در این پرواز 160 سوری از جمله خبرنگاران، حقوق دانان و خانواده ها عازم این شهر تونس شدند.

اخبار ساز و کار ویژه مالی اروپا را بشناسیم

SPV چگونه کار می کند؟

جزئیات جدید از فایل صوتی قتل خاشقجی و افشای علت قتل او

روزنامه دیلی صباح متن مکالمات سه تن از اعضای برجسته تیم ترور جمال 
خاشقجی در جریان عملیات ترور را با استناد به کتابی منتشر و جزئیاتی از فایل 
صوتی را که از مهمترین مدارک مربوط به پرونده قتل این روزنامه نگار منتقد 

سعودی است، برمال کرد.
به گزارش ایسنا، این روزنامه با استناد به کتاب "وحشی گری دیپلماسی... اسراری سیاه از 
قتل خاشقجی" به جزئیات نوار صوتی می پردازد که مربوط به مذاکرات بین رهبر تیم ترور 
یعنی ماهر المطرب کارشناس پزشکی قانونی، صالح  الطبیقی عضو گارد سلطنتی سعودی 
و ثائر الحربی است. آنها یک ساعت قبل از رسیدن خاشقجی به کنسولگری عربستان در 
استانبول در حال بحث با یکدیگر هستند و می گویند، دو راه پیش روی او می گذارند یا او 

را به ریاض بفرستند یا در صورت مخالفت او را بکشند.
این روزنامه می افزاید، این فایل صوتی همان فایلی بوده که جینا هاسپل، رئیس سازمان 
اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( را درباره اینکه قتل این روزنامه نگار برنامه ریزی شده بود نه 
یک اتفاق غیرمنتظره، متقاعد کرد. این روزنامه به المطرب اشاره می کند که در این فایل 
صوتی می گوید: "می دانم چگونه او را مثله کنم" و در حال گوش دادن موسیقی و نوشیدن 

قهوه اجزای بدن خاشقجی را قطعه قطعه می کند.
طبق این روزنامه المطرب می گوید، "تاکنون با بدن گرم برخورد نداشته اما می تواند این 
کار را به راحتی انجام دهد. او ادامه می دهد: "معموال وقتی اجساد را مثله می کنم هدفون 

می گذارم و موسیقی گوش می دهم و در عین حال قهوه هم می نوشم".
به نوشته این روزنامه، خاشقجی زمانی که پیشنهاد فرستادن به ریاض را شنید با آن 
مخالفت کرد، بعد از آن المطرب به او گفت، در صورت همکاری بخشیده خواهد شد و از 
خاشقجی می خواهد برای پسرش،  صالح که در ریاض است پیامی فرستاده و بگوید در 

استانبول است و حالش خوب است تا هیچ گونه شبهه ای به وجود نیاید.
المطرب و دوستانش از خاشقجی می خواهند به پسرش بگوید که در صورتی که مدتی 
نتوانست با او تماس برقرار کند نگران نشود، اما این روزنامه نگار سعودی این پیشنهادات 
را رد می کند. براساس این فایل صوتی خاشقجی از المطرب می پرسد: "می خواهی من را 

بکشی؟ قصد داری من را خفه کنی؟"
از  نمی تواند  می فهمد  وقتی  خاشقجی  زمینه،  این  در  شده  تالیف  کتاب  براساس 
کنسولگری زنده بیرون برود آرامش خود را حفظ کرده و در جای خود می ماند که ناگهان 
پنج تن از اعضای تیم ترور به دستور المطرب به سمت او یورش می برند تا او را خفه کنند 
و سر او را داخل کیسه پالستیکی می کنند. طبق روزنامه دیلی صباح، آخرین حرف های 

خاشقجی این بوده که "دهانم را نبندید من آسم دارم، من را خفه خواهید کرد".

براساس گزارش های رسانه ای خاشقجی برای پنج دقیقه مقاومت می کند. براساس کتاب 
تالیف شده، نوار صوتی قتل خاشقجی حتی برای اعضای سازمان اطالعات که با این گونه 
مسائل آشنا هستند، ناراحت کننده است، حتی هاسپل با شنیدن این فایل صوتی ترجمه 
شده بسیار متاثر شده بود. همچنین به رغم اینکه عربستان مدعی شده اعضای تیم ترور 
را بازداشت کرده اما این کتاب جزئیاتی بر خالف این را منتشر کرده است. یک منبع که 
خواسته نامش فاش نشود به روزنامه دیلی صباح گفته، الطبیقی در حال حاضر در جده 

در کنار خانواده اش است.
افشاگری دوست خاشقجی درباره علت قتلش

سه روزنامه نگار این روزنامه کتابی را با عنوان "وحشی گری دیپلماسی... اسراری سیاه از 
قتل خاشقجی" تالیف کردند که در این باره با دوست جمال خاشقجی که یک مخالف 
سعودی مقیم کاناداست صحبت کرده اند. عمر عبدالعزیز دوست خاشقجی اشاره می کند 
که علت قتل خاشقجی شاید نیت او برای ایجاد ارتش سایبری علیه محمد بن سلمان،  

ولیعهد سعودی بوده باشد.
عبدالعزیز به این سه روزنامه نگار گفته است، خاشقجی با او یک کار مشترک برای راه 
اندازی ارتش سایبری را شروع کرده بود.این مخالف سعودی می گوید، دلت عربستان از 

اقدام خاشقجی مطلع شده بود و ریاض و به رسانه  به عنوان یک تهدید نگاه می کند.
عبدالعزیز به روزنامه نگاران دیلی صباح فاش می کند، برخی پیام هایی که خاشقجی 
فرستاده بود نشان دهنده مخالفت شدید او با بن سلمان بود. او ولیعهد را "غول" یا "پک من" 

)قهرمان بازی رایانه ای معروف دهه هشتاد قرن گذشته( توصیف کرده بود.
عبدالعزیز قبال نیز اطالعاتی در این باره برای شبکه س ان ان فاش کرده بود.

به گفته عبدالعزیز، خاشقجی شخصا روی این پروژه ۵۰۰۰ دالر سرمایه گذاری کرده و 
وعده داده بود سرمایه گذارانی از بین مخالفان سعودی را برای این پروژه پیدا کند.


