
تحریم های آمریکا ناقض دستورات دیوان بین المللی 
الهه است

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در حساب خود در توییتر نوشت: 
تحریم های اخیر آمریکا ناقض دستورات دیوان بین المللی دادگستری است.

به گزارش مرکز دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه ، ظریف افزود: تحریم 
های اخیر ایاالت متحده ناقض دو دستور دیوان بین المللی دادگستری است ممانعت 
نکردن در تجارت کاالهای مربوط به امور انسانی و پرهیز از تشدید مناقشه؛ این 
یعنی اوج بی اعتنایی به حاکمیت قانون و حقوق بشر تمامی مردم. ظریف تاکید 
کرد: دشمنی رژیم قانون شکن آمریکا علیه ایرانی ها با اعتیاد به تحریم ها تشدید 

شده است.

مرگ مشکوک یکی از اعضای تیم ترور خاشقجی

روزنامه ینی شفق ترکیه اعالم کرد : مشعل سعد البستانی یکی از اعضای 
تیم 15 نفره ترور که برای قتل خاشقجی به استانبول اعزام شده بود، در 

جریان یک تصادف ساختگی کشته شد.
به گزارش این رسانه، البستانی 31 ساله که با درجه ستوان در نیروی هوایی 
پادشاهی عربستان به عنوان خلبان مشغول خدمت بود، با مرگی مشکوک، بخشی 
از اسرار ناپدید شدن خاشقجی را با خود دفن کرد. ینی شفق تصادف منجر به 
مرگ البستانی را مشکوک و با هدف ساکت کردن و از میان برداشتن شاهدان قتل 

خاشقجی عنوان کرد.

از پایان تاریخ تا تهدید ملی گرایی

فرانسیس فوکویاما که پس از فروپاشی شوروی، پیروزی نهایی لیبرال 
دموکراسی را اعالم و آن را پایان تاریخ تعیبر کرده بود، حاال می گوید 
جنبش های هویت گرا نظام لیبرال دموکراسی در جهان را با تهدید مواجه 

کرده اند.
به گزارش ایسنا، این نظریه پرداز علوم سیاسی که ژاپنی- آمریکایی نسل سوم 
است، به بی بی سی گفت: هرچند پدیده سیاست هویتی ابتدا در جریان چپ ظهور 
کرد، اما در راست نیرومندتر از کار در آمد که نتیجه آن را در انتخاب دونالد ترامپ و 

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می توان مشاهده کرد.

برگزاری انتخابات در قندهار یک هفته به تعویق افتاد

سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان اعالم کرد که انتخابات در والیت 
قندهار با یک هفته تاخیر برگزار می شود. این تصمیم یک روز پس از کشته 

شدن ژنرال عبدالرازق، فرمانده پلیس قندهار اتخاذ شده است.
به گزارش یورونیوز از روز پنجشنبه جو امنیتی سنگینی در قندهار حاکم شده 
و نیروهای امنیتی در تمام شهر حضور دارند. همچنین بازار و مغازه ها نیز تعطیل 
شده اند. ترور رئیس پلیس قندهار که از چهره های قدرتمند افغانستان محسوب می 

شد بار دیگر به نگرانی ها درباره امنیت انتخابات دامن زده است.

کارکنان کشتی باری ایرانی مسموم و سه تن از آنها 
جان باختند

مسمومیت  از  آذربایجان،  جمهوری  در  ایران  سفیر  جهانگیر زاده  جواد 
کارکنان یک کشتی باری ایرانی در دریای خزر خبر داد و گفت: سه تن از 

12 پرسنل این کشتی باربری به دلیل مسمومیت جان باختند .
وی افزود: کارکنان کشتی باری  ناز مهر با کمک نیروهای مرزبانی جمهوری 
آذربایجان به بیمارستانی در باکو منتقل شدند اما ، در حین انتقال سه تن از آنها جان 
خود را از دست دادند .  وی افزود: تمام کارکنان کشتی به غیر از کاپیتان آن که 
تبعه اوکراین است ، ایرانی هستند. به گفته جهانگیرزاده، هشت تن دیگر از کارکنان 
این کشتی باربری به بیمارستان منتقل و در بخش سم شناسی کلینیک شماره یک 

باکو بستری شدند .

 از آنجا که عربستان در کنترل بازار نفت نقش مهمی بازی 
می کند، مقا مات دولت امریکا نگران هستند که ماجرای 
ایران،  بر  نفتی  تحریم های  اعمال  آستانه  در  خاشقجی 

سیاست کاخ سفید در برابر تهران را تضعیف کند.
به گزارش فرارو، از روز ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه نگار 
منتقد عربستانی، ریاض با فشار های جهانی مواجه شده است. فشار 
بر عربستان، چه تاثیری بر برنامه آمریکا برای اعمال فشار بر ایران 
می گذارد؟ برخی معقتدند بحرانی شدن موقعیت ریاض در صحنه 
جهانی بر توانایی آن در کنترل بازار نفت تاثیر می گذارد. دیوید 
سنگر طی گزارشی در روزنامه نیویورک تایمز گفته ناپدید شدن 
خاشقجی ممکن است طرح دولت ترامپ برای اعمال فشار بر 
ایران را بر هم بزند. سنگر افزود: "مقامات کاخ سفید نگران هستند 
که قتل ظاهری جمال خاشقجی، روزنامه نگار معارض، و گزارش 
متغیر عربستان درباه سرنوشت او، ممکن است مقابله با ایران را 
ناکام بگذارد و طرح ها برای استفاده از کمک عربستان جهت 
اجتناب از به هم ریختگی بازار نفت را به خطر بیندازد". مقامات 
آمریکا گفته اند که ماجرای خاشقجی در یک لحظه حساسی برای 
دولت ترامپ اتفاق افتاده است. انتظار می رود که این دولت در 
پنجم نوامبر با هدف قطع کامل صادرات نفت ایران، تحریم های 
سختی بر آن اعمال کند. اما برای کارآمد کردن این استراتژی، 
استمرار جریان جهانی  برای  با سعودی ها  رابطه اش  بر  آمریکا 
نفت بدون افزایش قیمت ها حساب باز کرده است. اگر این طرح 
هماهنگ شده اجرا شود، احتماال سعودی ها دقیقا در زمانی که 
کنگره از تنبیه عربستان به خاطر پرونده خاشقجی سخن می گوید، 

شاهد افزایش درآمد نفتی شوند. 
به همین دلیل است که مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، برای 
دیدار با ملک سلمان و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، به 
ریاض رفت. مقامات آمریکایی می گویند بخشی از مشکل به افکار 
عمومی مربوط می  شود. دقیقا در زمانی که ترامپ و پومپئو، ایران 
را به عنوان یک کشور یاغی در منطقه معرفی می کنند، عربستان 
مانند یک متحد بی رحم ظاهر شده است. ریچارد هاس، رئیس 
شورای روابط خارجی که برای چندین رئیس جمهور جمهوریخواه 
کار کرده است، گفت: " این یک ترفند شسته ورفته است اگر 
بتوانید به طور همزمان یک کشور را هم تحریم کنید و هم با 
آن شراکت داشته باشد. زمانی که سعودی ها سر روزنامه نگاران و 
مخالفان بال های وحشتناکی می آورند و کودکان را در یمن بمباران 
می کنند، ابقای تمرکز روی رفتار ایران آسان نیست". روز سه 
شنبه، ترامپ پس از یک تماس تلفنی با محمد بن سلمان، گفت: 
حاکمان عربستان، مجددا هرگونه اطالع از سرنوشت خاشقجی را 

انکار کرده اند. او گفته ولیعهد عربستان که در هنگام تماس در کنار 
پومپئو بود، تحقیقات درباره ناپدید شدن خاشقجی را گسترش 
خواهد داد. خاشقجی، ستون نویس روزنامه واشنگتن پست، در 
دوم اکتبر، پس از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول ناپدید 
شد. مقامات ترکیه اعالم کرده اند که خاشقجی در کنسولگری 
کشته شده و جنازه او تکه تکه شده است. اما مقامات سعودی، 

این اتهام را رد می کنند.
 ناپدید شدن خاشقجی تنش ها میان عربستان و هر دو کشور 
ترکیه و آمریکا را بیشتر کرده است. در این میان، کاخ سفید 
مشغول سنجش آسیب به استراتژی خود در برابر ایران بوده است. 
مقامات دولت ترامپ و کارشناسان بیرونی گفته اند تبعات محتمل 
بر طرح اعمال فشار بر ایران، موضوع اصلی گفتگو های داخلی 
دولت ترامپ درباره ماجرای خاشقجی بوده است. این مقامات 
گفته اند مسئله محدود کردن فروش سالح به عربستان، که ترامپ 
گفته اشتغال در آمریکا را تهدید می کند، در مقایسه با مسئله 
تبعات ماجرای خاشقجی بر استراتژی کاخ سفید در برابر ایران 

اهمیت کمتری دارد. در پنجم نوامبر، قرار است دولت آمریکا اعالم 
کند که هر کسی با ایران دادوستد کند، از دادوستد در آمریکا 
و استفاده از تراکنش های دالری منع خواهد شد. کاخ سفید با 
عربستان یک جبهه مشترک ایجاد و ایران را منبع تقریبا همه 
بی ثباتی ها در خاورمیانه معرفی خواهد کرد. اما مقامات آمریکا 

اذعان کرده اند این استدالل اکنون به خطر افتاده است.
 پیام پومپئو به سعودی ها این بوده که قبل از به خطر انداختن 
دستور کار ترامپ، باید به سرعت یک تحقیق معتبر درباره آنچه 
برای خاشقجی اتفاق افتاده است، انجام شود. سایر مقامات دولت 
با عراق،  برای جلب کمک عربستان در مسائل مرتبط  ترامپ 
افغانستان و داعش به ریاض رفته بودند. با این حال تمرکز دولت 
آمریکا و متحدان سعودی اش بر مهار ایران است. نورمان رول، 
که برای چند دهه بر ارزیابی های مربوط به ایران در سازمان سیا 
نظارت داشته و سال گذشته سیا را ترک کرده است، گفت: " 
سعودی ها نیاز دارند که به طور سریع و شفاف با این )مسئله 
خاشقجی( تعامل کنند. پس از آن ما و سعودی ها نیاز داریم 

که به کار اعاده اعتبار، مقابله با ایران و ساختن خاورمیانه بهتر 
بازگردیم". اما بسیاری در کنگره و گروه های حقوق بشری، با این 
دیدگاه موافق نیستند. آن ها معتقدند که دولت ترامپ به حدی 
بر ایران متمرکز است که مایل است اقدامات عربستان را نادیده 
بگیرد. اقداماتی که اگر توسط ایران انجام می شد، آن را به عنوان 
غیرقابل تحمل محکوم می کرد. برخی از سیاستمداران آمریکا به 
دلیل ناپدید شدن خاشقجی، به شدت از مقامات سعودی انتقاد 
کرده اند. سناتور لیندسی گراهام، که پیش تر حامی پروپاقرص 
عربستان بوده، به یکی از صریح ترین منتقدان محمد بن سلمان 

تبدیل شده است.
 گراهام با بیان اینکه خاشقجی در کنسولگری به قتل رسیده، 
به  بر سرکار است  این فرد )بن سلمان(  تا زمانی که   " گفت: 
عربستان برنمی گردم". اما تنبیه مهمترین دارایی عربستان، یعنی 
درآمد های نفتی، به معنای تضعیف سیاست آمریکا در برابر ایران 
خواهد بود و همزمان با نزدیک شدن زمستان، قیمت های سوخت 

را به طرز چشمگیری باال خواهد برد.
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آمریکا هم نشست  »داووس صحرا« را تحریم کرد
استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا هم به جمع شخصیت های بلندپایه سیاسی و اقتصادی اضافه شد که به همراه تعدادی از نهادها و شرکت های بین المللی در واکنش به ناپدید شدن روزنامه نگار منتقد عربستانی سفر از قبل برنامه ریزی شده خود به نشست 
اقتصادی ریاض را لغو می کنند. به گزارش یورو نیوز، منوچین با انتشار توییتی ضمن اعالم این تصمیم خاطرنشان کرد: پس از مالقات با دونالد ترامپ و مایک پمپئو به این نتیجه رسیدیم که من در نشست ابتکارسرمایه گذاری برای آینده موسوم به داووس صحرا 

در عربستان سعودی شرکت نکنم. این خبر در حالی منتشر می شود که افزایش شمار انصراف ها از سوی تعداد زیادی از وزرا و روسای شرکت ها بین المللی برای شرکت در اجالس اقتصادی ریاض سبب کاهش شاخص بازار بورس نیویورک شده است.

اخبار در پی ناپدید شدن جمال خاشقجی؛

آیا ماجرای خاشقجی فشار آمریکا بر ایران را ناکام می کند؟

ناکامی آمریکا برای وضع قوانین مقابله ای علیه ایران در پاریس

FATF به ایران چهار ماه دیگر فرصت داد
کارگروه ویژه اقدام مالی با تمدید ۴ ماهه مهلت ایران برای تکمیل تعهداتش 

موافقت کرد. 
به گزارش رویترز، این کارگروه در پایان نشست ماه اکتبر خود اعالم کرد ایران 
تا مه فوریه مهلت خواهد داشت تا اصالحات را تکمیل و نظام مالی خود را با 
استانداردهای جهانی هماهنگ کند. در بیانیه FATF آمده است: کارگروه ویژه 
اقدام مالی در نشست این هفته خود تصمیم گرفت تا به تداوم تعلیق اقدامات 
متقابل رای دهد با این حال کارگروه از این که بخش عمده برنامه اقدام ایران 
ناتمام باقی مانده است دلسرد است و از ایران انتظار دارد تا مسیر اصالحی را هر 
چه سریع تر تکمیل کند. در همین رابطه پایگاه اطالع رسانی دولت اعالم کرده 
مقابله ای  اقدامات  مجدد  وضع  برای   FATF اجالس  در  آمریکا  تالش های  که 
علیه ایران ناکام ماند. بر اساس اخبار واصله از اجالس اخیر گروه ویژه اقدام مالی 
FATF در پاریس، هیات آمریکا براساس دستورالعمل کاخ سفید به شدت تالش 
می کند که اقدامات مقابله ای را که از تیرماه 13۹۵ و در حین اجرای برنامه اقدام 
این نهاد از سوی کشورمان، تعلیق شده بود را مجددا برقرار سازد. این تالش ها 
با نگاه بیطرفانه و فنی اکثریت قاطع اعضای این گروه تاکنون ناکام مانده است 

و احتمال برقراری اقدامات مقابله ای پایین است. گفته می شود که بر خالف 
سنت پیشین این اجالس ها که معموال تصمیمات فنی در روزهای ابتدایی کاری 
اجالس ها جمع بندی و نهایی می شدند، پیش نویس تصمیم راجع به کشورمان 
هنوز تا روز پنجشنبه در حال مذاکره بوده است. گروه شورای همکاری خلیج 
فارس و آرژانتین بعنوان اعضای اصلی و عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی 
بعنوان اعضای ناظر به شدت تالش می کنند که سایر کشورها را با خواست آمریکا 
همراه سازند. محور اصلی استدالل موافقین برقراری اقدامات سخت مقابله ای 
علیه کشورمان این است که بعد از دو دوره تمدید برنامه اقدام و گذشت هشت ماه 
تنها یک الیحه از چهار الیحه در نظام قانونگذاری ایران نهایی شده است؛ ضمن 
اینکه در این مصوبات، استانداردهای مورد درخواست این نهاد کامال رعایت نشده 
است. مخالفین کشورمان معتقدند که ایران با تاخیرهای تعمدی در اجرای مفاد 
برنامه اقدام، اعتبار این نهاد را خدشه دار کرده و اعطای هرگونه فرصت دوباره ای 
به ایران بدون هیچ تضمینی، پیام بدی برای جامعه بین المللی در جهت رعایت 
این استانداردها خواهد داشت. با این حال، رایزنی های طرفین برای رسیدن به 

یک راه حل مرضی الطرفین تاکنون بی نتیجه بوده است.

تصمیم ترامپ برای خروج از توافقنامه پستی ۱۴۴ ساله
دولت آمریکا اعالم کرده که می خواهد از یک 
توافق پستی 1۴۴ ساله خارج شود. به گفته 
کاخ سفید، این توافقنامه پستی به چین اجازه 
می دهد که با قیمت های ناعادالنه پایین کاال 

حمل و نقل کند.
این  براساس    ،BBC به گزارش شبکه خبری
توافق، یک هیات سازمان ملل برای محموله های 
متعلق به کشورهایی مشخص، نرخ بین المللی پایینی 
را وضع می کند. این سیستم قیمت گذاری در واقع با 

هدف حمایت از کشورهای فقیر ایجاد شد.
کاخ سفید می گوید که این تخفیف ها، شرکت های 
آمریکایی را درشرایط نابرابری قرار می دهد. مقامات 
آمریکا ابراز امیدواری کرده اند که اعالم خروج از این توافقنامه باعث شود که شرایط برای ایجاد توافقی بهتر ایجاد شود. یک 
مقام ارشد دولت آمریکا به خبرنگاران گفت: ما به دنبال سیستمی منصفانه هستیم. امیدواریم که در نهایت بتوانیم از مذاکره 
در این مورد به نتیجه برسیم. در حال حاضر تعیین نرخ پست محموله های بین المللی با اتحادیه جهانی پست است. واحدی 
از سازمان ملل که قدمت آن به دهه 1۸۷۰ میالدی برمی گردد. گفتنی است، ر وند خروج آمریکا از این توافقنامه دست کم 

یک سال طول می کشد. 

موضع اروپا و آسیا در مورد برجام یکسان است
اروپا در نشست  اتحادیه  موگرینی مسئول سیاست خارجی  فدریکا 
دوساالنه آسیا و اروپا )آسم( گفت که موضع کشورهای آسیایی در این 

نشست درباره حفظ برجام با اروپا همسان است.
وی با اشاره به تالش این اتحادیه برای استقرار سازوکار ویژه مالی ایران افزود: 
مطمئنم که اعضای اتحادیه اروپا در هفته های آینده با موفقیت به این تالش ادامه 
خواهند داد. براساس اعالم تارنمای رسمی اتحادیه اروپا، موگرینی همچنین درباره 
همکاری کشورهای آسیایی برای اجرایی شدن این سامانه تاکید کرد: همه شرکای 
آسیایی ما به دالیل امنیتی تمایل زیادی به اجرای کامل برجام نشان داده اند. وی 
افزود که همواره شاهد موضع مشابه از سوی شرکای آسیایی پیرامون لزوم حفظ 

برجام و پایندی کامل ایران به این توافق بوده است.
رئیس  اقدام  با  را  مخالفت خود  برجام  امضاکنندگان  دیگر  و  اروپا  اتحادیه 
جمهوری آمریکا برای خروج یکجانبه از برجام اعالم و بر حفظ آن تالش می کنند. این اتحادیه همچنین اعالم کرده است که بسته هایی 

را در حمایت از تجارت شرکت های خود با ارایه می دهد.

عواقب قتل خاشقجی برای عربستان جدی خواهد بود
نقش  چنانچه  داد  هشدار  انگلیس  خارجه  امور  وزیر  هانت  جرمی 
عربستان سعودی در ماجرای ناپدید شدن »جمال خاشقچی« روزنامه 
 نگار مشهور عرب محرز شود، این کشور با عواقب بسیار بسیار جدی 

روبرو خواهد شد.
به گزارش ایرنا، وی دیروز، در گفت وگو با شبکه رادیویی ال.بی.سی بابیان این 
مطلب افزود: در این مقطع نمی توانم درباره ابعاد این عواقب صحبت کنم. بایستی 
تحقیقات را بررسی کنم و ببینیم واکنش عربستان چیست؟؛ سپس پاسخ خواهیم 
داد. هانت در پاسخ به سؤالی درباره علت تداوم همکاری های تسلیحاتی انگلیس 
و عربستان، باوجود نقش ریاض در ایجاد بحران انسانی در یمن، گفت: ما به 
هر قیمتی به دنبال سود نیستیم و کشورهایی زیادی هستند که با آن ها رابطه 
تسلیحاتی نداریم. به  طور مثال ما به چین که به  طور بالقوه بازار بزرگی به شمار 

می رود و یا کشورهایی که رابطه دوستانه داریم مانند عراق، لبنان و لیبی سالح نمی فروشیم.  وی مدعی شد روند فروش سالح در انگلیس 
از یک نظام سخت گیرانه برخوردار است و چنانچه احتمال نقض قوانین انسان دوستانه وجود داشته باشد، فروش سالح انجام نمی شود.

برای خروج ایران از سوریه باید تضمین امنیتی داده شود
والدیمر پوتین خروج نیروهای ایران از سوریه 
را مشروط به وجود تضمینی برای تامین امنیت 
این  است  باور  این  بر  او  دانست.  کشور  این 
که  تامین شود  از جانب کسانی  باید  امنیت 

خواستار خروج ایران از سوریه هستند.
در  روسیه  رئیس جمهوری  پرس،  آسوشیتد  به 
سخنرانی در نشست ساالنه موسوم به نشست باشگاه 
مباحثه والدای در سوچی روسیه  اظهار داشته است: 
هر گونه گفت وگویی در باره  خروج نیروهای ایرانی از 
سوریه مشروط  بر ارائه  تضمینی برای تامین امنیت 

سوریه است. 
این خبرگزاری آمریکایی همچنین نوشت: اسرائیل 

و ایاالت متحده  آمریکا خواستار خروج نیروهای ایرانی از سوریه هستند.
رئیس جمهوری روسیه درباره  امنیت سوریه نیز اظهار کرد: باید به سوریه تضمین داد که امنیت آن تامین می شود و این امر 
باید »از سوی کسانی انجام شود که می خواهند شاهد خروج نیروهای ایرانی از سوریه باشند. پوتین همچنین در باره  عواقب 
تحریم های ایران گفت: تحریم های آمریکا علیه شرکت هایی که با ایران تجارت می کنند، موجب ایجاد سیستم های پرداختی 

خواهد شد که وابسته به دالر نیستند.


