
حضور در جلسه غیر علنی مجلس؛

ظریف درباره آخرین وضعیت ایران در FATF گزارش 
می دهد

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی از برگزاری جلسه غیر علنی روز 
سه شنبه مجلس با حضور وزیر خارجه برای بررسی آخرین وضعیت ایران 

در FATF خبر داد.
علیرضا رحیمی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: قرار است آقای ظریف با حضور 
در جلسه غیر علنی فردا )سه شنبه( مجلس گزارشی از مذاکرات برجامی با اروپایی ها 
و آخرین وضعیت ایران در FATF را به نمایندگان ارائه کند و احیاناً اگر نمایندگان 

سواالتی در این  رابطه داشتند در این جلسه مطرح خواهد شد.
وی با بیان اینکه حادثه اخیر ربودن نیروهای هنگ مرزی میرجاوه در جلسات 
غیرعلنی آینده مجلس بررسی خواهد شد، گفت: در حال حاضر به نوعی ارتباطاتی 
برای حل این موضوع بین مقامات دو کشور در جریان است، لذا بررسی ها هم در 

کمیسیون امنیت ملی و هم در جلسه غیرعلنی مجلس به تعویق افتاده است.

تماس تلفنی اردوغان و ترامپ و تاکید بر افشای 
ابهامات پرونده خاشقجی

خبرگزاری آناتولی امروز )دوشنبه( گزارش داد، روسای جمهوری ترکیه و 
آمریکا در گفت وگوی تلفنی درباره روزنامه نگار مقتول عربستانی بحث و 

تبادل نظر کردند.
به گزارش ایسنا، خبرگزاری آناتولی گزارش داد، رجب طیب اردوغان،  رئیس  
جمهوری ترکیه و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا توافق کردند که پرونده 
جمال خاشقجی، روزنامه نگار مقتول عربستانی باید از تمامی جنبه ها مورد بررسی 

قرار گرفته و روشن شود.
آناتولی همچنین گزارش داد، این رهبران درباره اندرو برانسون کشیش آمریکایی، 

همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم و نقشه  راه منبج سوریه گفت وگو کردند.
طبق خبرگزاری ترکیه، دو طرف همچنین در این تماس تلفنی به بررسی روابط 

دوجانبه و مبارزه با تروریسم و تحوالت سوریه پرداختند.
در بیانیه ریاست جمهوری ترکیه آمده است، دو رهبر بر تصمیم خود برای تقویت 
روابط بین دو کشور و عادی سازی روابط در تمامی زمینه ها در کنار همکاری در 
زمینه مبارزه با تروریسم و پرونده فتح اهلل گولن، روحانی در تبعید ترکیه تاکید کردند.
اردوغان و ترامپ همچنین بر اهمیت توافقنامه ادلب و اهمیت اجرای طرح نقشه 

راه درباره منبج سوریه در اسرع وقت تاکید کردند.

پایان دو روز انتخابات در افغانستان با مشارکت تاکنون 
۴۵ درصدی

رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، پایان انتخابات پارلمانی سال 
۱۳۹۷ را اعالم کرد؛ انتخاباتی که بعد از تاخیری سه ساله، در روزهای ۲۸ 

و ۲۹ مهر برگزار شد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون گفت نزدیک به چهار میلیون نفر در ۳۲ والیت به 
نامزدهای دلخواه شان در پارلمان آینده رای دادند اما در دو والیت دیگر، قندهار و 

غزنی انتخابات برگزار نشد.
در قندهار به خاطر نگرانی های امنیتی که پس از کشته شدن ژنرال عبدالرازق 
فرمانده پلیس بروز کرد، انتخابات یک هفته به تعویق افتاد. قرار است شنبه آینده 
)۲۷ اکتبر( مردم قندهار پای صندوق های رای بروند. اما هنوز زمان برگزاری انتخابات 

غزنی اعالم نشده است.
گروه طالبان با پخش هشدارهایی از مردم خواسته بود در انتخابات شرکت نکنند 
چرا که مراکز انتخابات و رای دهندگان را هدف حمالت خود قرار خواهند داد. وزارت 
کشور از وقوع ۱۹۲ رویداد امنیتی در روز انتخابات خبر داد که در اثر آنها ۲۸ نفر 
کشته و ده ها نفر دیگر مجروح شدند و در روز دوم هم از مزارشریف در شمال خبر 

رسید که چهار تن از ناظران انتخاباتی کشته شده اند.
به گزارش بی.بی.سی مشکالت فنی و امنیتی سبب شد تا ۴۰۱ مرکز رای گیری 
یا باز نشود، و یا هم با تاخیر بازشود، به همین دلیل رای گیری ها ادامه یافت و به 

دومین روز کشانده شد.
عبدالبدیع صیاد، رئیس کمیسیون انتخابات اعالم کرد که در روز دوم از ۴۰۱ 

مرکز رای گیری تنها ۷۶ مرکز را توانستند باز کنند. بقیه به دالیل امنیتی باز نشد.
به گفته صیاد میزان مشارکت ۴۵ درصد بوده است. این در حالی است که اطالعات 
مربوط به والیت بادغیس هنوز در دسترس کمیسیون قرار نگرفته. او می گوید از ۸.۸ 
میلیون ثبت نام شدگان، نزدیک به ۴ میلیون، رای داده اند. به گفته صیاد ۶۷ درصد 

شرکت کنندگان مرد و ۳۳ درصد زنان بوده اند.
این در حالی است که در والیت غزنی به دالیل سیاسی و در والیت قندهار به دلیل 

امنیتی انتخابات در دو روز گذشته برگزار نشد.
بیشتر از ۲۵۰۰ نفر خود را برای دست یافتن به کرسی مجلس نمایندگان نامزد 

کرده اند. از این میان ۴۰۱ نفر زنان اند.
۱۰ نامزد پیش از برگزاری انتخابات در رویدادهای مختلف امنیتی کشته شدند.

قرار است نتایج ابتدایی انتخابات، در نوزدهم ماه آبان و نتایج نهایی در ۲۹ آذر 
اعالم شود.

گروهک تروریستی جیش العدل با انتشار دو عکس مدعی 
شد که افراد حاضر در این تصاویر نیروهای ربوده شده در 
مرز میرجاوه به همراه تسلیحاتی هستند که از آن منطقه 

غارت کرده اند.
به گزارش ایسنا، گروهک تروریستی جیش العدل این تصاویر را 

در کانالی که منتسب به این گروهک است، منتشر کرد.
تعدادی از نیروهای هنگ مرزی میرجاوه بامداد ۲۴ مهر ماه به 

دست اعضای یک گروهک تروریستی ربوده شدند.
روز سه شنبه ۲۴ مهرماه، خبرگزاری صدا و سیما مرکز سیستان 
و بلوچستان  به نقل از یک منبع آگاه اعالم کرد که یک گروه 

تروریستی تعدادی از نیروهای هنگ مرزی را ربود.
در ساعت اولیه انتشار این خبر از نحوه ربایش و سرنوشت این 
افراد اطالعی منتشر نشد اما از همان دقایق اولیه برخی منابع 
خبری این عملیات را تروریستی دانستند که حدود  ساعت چهار 
تا پنج بامداد در منطقه صفر مرزی لولکدان)منطقه صفر مرزی 
لولکدان مربوط به بخش ریگ ملک شهرستان میرجاوه است 
که در ۵۰ کیلومتری شهر میرجاوه قرار دارد.( انجام شده است 
و ۱۴ نفر ربوده شده اند. این در حالی است که فرمانده نیروی 
زمینی سپاه بعد از ظهر آن روز از ربوده شدن ۱۱ نیروی بسیجی و 
هنگ مرزی در میرجاوه توسط تروریست هایی که در داخل خاک 

پاکستان مقر و پایگاه دارند خبر داد.
پس از آن بود که گروهک تروریستی جیش العدل در کانال 
تلگرامی منتسب به این گروهک، مسئولیت ربوده شدن تعدادی 
از نیروهای هنگ مرزی میرجاوه را برعهده گرفت و در اطالعیه 
ای که از سوی این گروهک تروریستی در این کانال منتشر شد 
نوشت که بامداد امروز سه شنبه ۲۴ مهرماه یک پایگاه مراقبتی در 

شهرستان میرجاوه را بصورت کامل خلع سالح کرده اند.
خبرنگار ایسنا نیز در پیگیری های خود اطالع یافت که سربازان 

ربوده شده به کشور پاکستان منتقل شده اند.
 روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه »ربوده شدن 
تعدادی از بسیجیان بومی و مرزبانان در نقطه صفر مرزی« را تایید 
و خاطرنشان کرد که رد پای عوامل نفوذی در این حادثه وجود 

دارد.
اعالم  اطالعیه ای  در  سپاه  زمینی  نیروی  قدس  قرارگاه 

کرد:شامگاه دوشنبه ۲۳ مهرماه تعدادی از  بسیجیان بومی و 
نیروهای هنگ مرزی که در پایگاه مراقبتی در نقطه صفر مرزی ) 
میرجاوه( استقرار داشتند، با خیانت وتبانی عامل یا عوامل نفوذی 
گروهک های ضد انقالب ربوده شدند. این اطالعیه در ادامه با 
اشاره به اینکه این پایگاه از استحکامات خوبی برخوردار بوده ، 
از  که  تروریستی  های  گروهک  است:عوامل  کرده  خاطرنشان 
سوی سرویس های بیگانه هدایت و پشتیبانی می شوند ، با فریب 
و تطمیع عوامل نفوذی، این حادثه را در نقطه صفر مرزی و روبه 

روی یکی از پاسگاه های مرزی کشور پاکستان صورت داده اند.
روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در پایان تاکید 
کرده است:عملیات تعقیب اشرار، تروریست ها و عوامل نفوذی 

دشمن ونیز اقدامات الزم برای آزاد سازی ربوده شدگان با جدیت 
در دستور کار نیروهای دفاعی و امنیتی مستقر درمناطق مرزی 
قرار گرفته است و ازدولت پاکستان نیز انتظار می رود با اشرارو 
تروریست هایی که در جوار مرزهای آنان النه کرده و از سوی 
برخی کشورهای مرتجع شرور و تروریست پرور منطقه حمایت و 
به کارگیری می شوند، برخورد جدی داشته و به سرعت نسبت به 

آزادی و تحویل مرزبانان  اقدام کند.
فرمانده نیروی زمینی سپاه نیز با اشاره به ربوده شدن ۱۱ نیروی 
بسیجی و هنگ مرزی در میرجاوه توسط تروریست هایی که در 
داخل خاک پاکستان مقر و پایگاه دارند، از آمادگی سپاه پاسداران 
برای هرگونه عملیات مشترک با ارتش پاکستان علیه اشرار و 

آزادی گروگان ها خبر داد. سردار محمد پاکپور با اشاره به ربوده 
شدن ۱۱ نیروی بسیجی و هنگ مرزی در میرجاوه، گفت: قطعا 

این اتفاقی که افتاده توسط عامل یا عوامل نفوذی بوده است.
با اشاره به حضور خود در منطقه میرجاوه، اظهار کرد:  وی 
تماس های مختلفی با ارتش پاکستان گرفتیم و از آنها خواسته شد 
نسبت به تحویل اشرار و سالمتی ربوده شدگان تضمین دهند و 

باید مسئولیت پذیرتر باشند.
این تروریست ها در  تاکید کرد:  فرمانده نیروی زمینی سپاه 
داخل خاک پاکستان مقر و پایگاه دارند و ما برای هرگونه عملیات 
مشترک با ارتش پاکستان علیه اشرار و آزادی گروگان ها آمادگی 

داریم.

بینالملل 7
سه شنبه / ۱ آبان ۱۳۹۷ / شماره ۲6۲

 معاون وزیر خارجه سوریه: ترکیه به توافق سوچی پایبند باشد
فیصل المقداد معاون وزیر خارجه سوریه گفت که ترکیه بر اساس توافق سوچی تعهداتی داده که باید به آنها پایبند باشد و مسئولیت خود را انجام دهد. به گزارش ایرنا، المقداد روز دوشنبه در گفت و گو با روزنامه الوطن، به ترکیه و گروه های 

تروریستی مورد حمایت این کشور نسبت به نقض توافق سوچی درباره ادلب هشدار داد و افزود: صبر سوریه در مورد این توافق حد و اندازه ای دارد. وی ادامه داد: می دانیم که ترکیه توانایی اجرای تعهداتی که در سوچی داده را دارد، زیرا گروه 
های تروریستی در آن منطقه به دستور آنکارا عمل می کنند. 

اخبار »جیش العدل« مدعی شد

اولین تصاویر از نیروهای ربوده شده در میرجاوه

وزیر خزانه داری آمریکا:

عقب نشینی آمریکا از صفر کردن صادرات نفت ایران
دولت ترامپ پیشتر از به صفر رساندن صادرات نفت ایران تا تاریخ ۱۳ 
آبان امسال خبر می داد و تاکید می کرد به خریداران نفت ایران هیچ گونه 

معافیتی نخواهد داد.
به صفر رساندن- صادرات   دولت ترامپ که در ماه های گذشته از تصفیر – 
نفت ایران تا تاریخ ۴ نوامبر امسال – ۱۳ آبان ۱۳۹۷- سخن می گفت، در تغییر 
لحنی آشکار از عدم امکان تصفیر صادرات نفت ایران تا این تاریخ و ارایه معافیت به 

خریداران نفت ایران، سخن می گوید.
به گزارش عصرایران،"استیون منوچین" وزیر یهودی خزانه داری آمریکا دیروز در 
مصاحبه ای با خبرگزاری رویترز، در اظهاراتی جدید وبا تغییر لحنی آشکار نسبت 
به اظهارات و سیاست های پیشین آمریکا در قبال تحریم نفتی ایران، از عدم امکان 
به صفر رساندن صادرات نفت ایران تا تاریخ ۴ نوامبر و ارایه معافیت به خریداران 

نفت ایران سخن گفته است.
به گفته این مقام کابینه ترامپ: او انتظار دارد اگر معافیتی به خریداران نفت 
ایران ارایه می شود این خریداران کاهشی بیشتر از ۲۰ درصد در واردات نفت 
نفت  خریداران  به  معافیت  ارایه  وعده  منوچین ضمن  باشند.  داشته  را  ایران 
ایران، تاکید کرده که شرایط اعمال این معافیت در دوره کنونی، سخت تر از 
معافیت هایی است که در دوره تحریم های پیشین آمریکا در دولت اوباما، به 

خریداران نفت ایران ارایه می شد.
او با اشاره به عدم امکان به صفر رساندن صادرات نفت ایران تا ۴ نوامبر به طور 
تلویحی شکست سیاست سابق و اعالم شده آمریکا در به صفر رساندن صادرات نفت 
ایران از ۴ نوامبر را اعالم کرده ولی در عین حال تاکید کرد کشورش با تحریم ها به 

سمت به صفر رساندن صادرات نفت ایران حرکت می کند.
المللی دالیل متعددی را برای تغییر لحن و  بازار نفت و مسایل بین  ناظران 

سیاست دولت ترامپ اعالم می کنند. از نظر بسیاری دولت ترامپ ناخواسته با این 
تغییر لحن در نهایت تن به واقعیات بازار نفت داده است.

قمت نفت در هفته های گذشته روند صعودی به خود گرفته بود و برخی ناظران 
هشدار می دادند که ممکن است قیمت نفت به باالی ۱۰۰ دالر در هر بشکه برسد.

از سوی دیگر ناتوانی عملی دولت سعودی در تامین جای خالی نفت ایران در 
بازار جهانی طی مدت کوتاهی که دولت ترامپ انتظار داشت، از دیگر عللی است که 

ترمزی در سیاست تصفیر صادرات نفت ایران ایجاد کرد.
برخی علل و عوامل پیش بینی نشده از جمله قتل "جمال خاشقجی" روزنامه 
نگار سعودی به دست عوامل اطالعاتی دولت سعودی در استانبول، با بر هم زدن 
نقشه ترامپ در اعمال فشار بر ایران با همکاری دولت سعودی، اطمینان الزم از ثبات 

عرضه در بازار جهانی نفت را با تردیدهایی مواجه کرد.
"شکرآب "شدن روابط واشنگتن و ریاض در پی ماجرای جمال خاشقجی مزید بر 
علت شد و تهدیدهای ضمنی و گاه صریح برخی مقامات و رسانه های سعودی مبنی 
بر واکنش شدید دولت سعودی به هر گونه تحریم و تنبیه آمریکا، نگرانی هایی را از 

احتمال افزایش قیمت نفت در پی این تنش ها برانگیخت.
از جمله "ترکی الدخیل" چهره رسانه ای سعودی نزدیک به "محمد بن سلمان" 
ولیعهد سعودی و مدیر شبکه العربیه پس از تهدیدهای آمریکا علیه دولت سعودی 
در ماجرای خاشقجی، در مقاله ای تهدید کرده بود که سعودی ها مشت شان پر 

است و در یک گام می توانند قیمت نفت را به ۲۰۰ دالر برسانند.
از سوی دیگر نزدیک بودن به موعد انتخابات میاندوره ای کنگره و احتمال افزایش 
قیمت نفت – و در پی آن افزایش قیمت بنزین در آمریکا- دولت ترامپ را در 
موضوع تحریم نفتی ایران همزمان با تشدید تنش با دولت سعودی دست به عصاتر 

کرد.

با ادامه جنگ تجاری میان واشنگتن و پکن، به اعتقاد 
تحلیلگران به احتمال زیاد آمریکا متحدان خود در منطقه 

آسیا را از دست خواهد داد.
اقتصادی  تحلیلگر  کروگرد  مگ  ریچارد  ایرنا،  گزارش  به 
نیویورک تایمز در مقاله ای عنوان داشت: آمریکا برای حفظ 
منافع ملی و امنیتی خود تصمیم به جدا کردن روابط اقتصادی 
در بخش های کلیدی با چین گرفته است اما در این میان باید به 
تبعات هشدار آمیز این روند بویژه بر ادامه روابط میان واشنگتن 
با کشورهای آسیایی مانند ژاپن، کره جنوبی، تایوان و سنگاپور 

نیز فکر کند.
در این مقاله تصریح شده است: این کشورها به طور ساختاری 
و تاریخی بیشتر متحد کشور چین هستند تا آمریکا، این کشورها 

لزوما رهبری واشنگتن علیه پکن را دنبال نخواهند کرد.
اقتصاد چهار کشور آسیایی به شدت در آمیخته و وابسته به 
چین است. آنان قطعات تولیدات فنی تکنولوژی برای مونتاژ در 
چین را تامین می کنند و همچنین برخی از کارخانه های چینی 
توسط مدیریت چند ملیتی اداره می گردد. عاله براین، آنان 

صادرات گسترده ای به چین دارند.
یک دهه از انتشار کتاب جهان مسطح است به نوشته توماس 
فریدمن با موضوع ادامه روند غیرقابل توقف جهانی شدن همراه 
با مزاحمت های دو ابر قدرت اقتصادی جهان آمریکا و چین 

می گذرد.
اقتصادی  تحلیلگر  کروگرد  مگ  ریچارد  زمینه  همین  در 
نیویورک تایمزادام می دهد که زمین تا قبل از انتخاب دونالد 
ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا مسطح بود اما بعد از 
به قدرت رسیدن این فرد تنش های جهان تازه شروع شده است.
برای مثال ما می توانیم به تنش بوجود آمده میان آمریکا و 
چین و جدایی رخ داده میان این دو کشور با محوریت خصومت 

های دونالد ترامپ بر پکن اشاره کنیم.
با  بویژه  واشنگتن  جدید  گفت،سیاست  باید  ساده  طور  به 

ریاست جمهوری ترامپ، مجبور کردن دوستان آسیایی برای 
انتخاب میان آمریکا و چین است.

ترامپ برای ورود چرخه تامین تمام تولیدات به جز آن دست 
از فناوری هایی که درگیر امنیت ملی می شوند با موج جدیدی 

از جداشدن روبرو خواهد شد.
برای مثال، ترامپ از شرکت های اپل که کارخانه های بسیاری 
در مناطق جنوب و مرکز چین دارد، خواسته تا هر چه سریعتر 

این کارخانه ها را به آمریکا منتقل کنند.
آمریکا بر این باور است که در راستای حفظ امنیت ملی این 
کشور خط تولید کاالهای فناوری باید از چین به آمریکا منتقل 

شود.
البته باید گفت این سیاست در حال حاضر در جریان است، 
اولین بسته ۵۰ میلیارد دالری واردات چینی که اوایل سال جاری 
ترامپ تعرفه جدید بر آنان وضع کرد، به طور موثر فهرستی از 
کاالهای فناوری و تکنولوژی هستند که آمریکا دوست دارد در 

خارج از چین ساخته شوند.
روند  آغاز  با   ۱۹۵۰ سال  از  بعد  گفت،  باید  حقیقت  در 
واشنگتن  ژاپن،  جمله  از  آسیایی  کشورهای  شدن  جهانی 
جهانی  اقتصاد  کردن  مسدود  در  خود  گسترده  های  برنامه 

را افزایش داد.
چین در میان کشورهای آسیایی با توجه به داشتن کارگر 
ارائه کمک های مالی برای تبدیل کردن پایتخت به  ارزان و 
عنوان مرکز اسمبل کاالها، به عنوان یکی از مهمترین کشورهای 

این منطقه در ادامه روند جهانی شدن است.
آمریکا زمانی که ژاپن در اواخر دهه ۱۹۸۰ به عنوان یک رقیب 
مستقیم اقتصادی ظاهر گردید، شدیدا واکنش نشان داد و با 
فشاری های خود سرانجام توکیو را به پذیرفتن محدودیت های 

صادرات در بازار متقاعد کرد.
از آنجا که ژاپن و آمریکا متحد یکدیگر هستند جنگ های 
دو  میان  مشترک  امنیتی  منافع  حفظ  با  طرف  دو  تجاری 

کشور تعریف شده است. اما موضوع چین با توجه به موقعیت 
ژئواستراتژیک، سیاسی و نظامی این کشور در منطقه آسیا نسبت 

به ژاپن فرق می کند.
سیاست آمریکا در مقابل چین که زمانی برپایه گسترده شدن 
بازار اقتصادی این کشور به امید نزدیک شدن به سیاست های 

غربی بود هم اکنون کامال با شکست روبرو شده است.
در حال حاضر آمریکا به این قاطعیت رسیده که دیگر قادر 
به جلوگیری از رشد اقتصادی چین نیست و در مقابل، سیاست 
های این کشور در راستای حفظ منافع مستقیم خود پیگیری 

می شود.
در این مرحله است که جداسازی وارد کار خواهد شد و با 

افزایش تعرفه و مالیات آمریکا، کمپانی های این کشور بویژه در 
بخش صنعت و تکنولوژی به ساخت تولیدات خود در کشورهای 

دیگر حتی چین مجبور خواهند شد.
باید اعتراف کرد که تالش های آمریکا برای جداسازی فناوری 
و صعنت خود از چین بسیار دیر انجام شده است. هم اکنون 
سیاست های پکن برای ساخت و حفظ صنایع محلی مانند 
پروژه چین ۲۰۲۵ همه در راستای خروج صنعت خارجی از 

کشور آمریکا برای سالیان سال آغاز شده است.
افزایش  باید گفت، سیاست های ترامپ تنها روند  در واقع 
قدرت و سلطه بیشتر چین بر صنعت تکنولوژی بیرون از آمریکا 

را تسریع می بخشد.

با ادامه جنگ تجاری میان واشنگتن و پکن

 آمریکا در تنش با چین، متحدان آسیایی اش را از دست می دهد


