
چگونه »هیتلرهای جدید« در اروپا رشد کردند

با ظهور جریان های راست افراطی در سرتاسر جهان از جمله اروپا مجید 
عزیزی با مستند »بازگشت نازی« سراغ موضوع ریشه یابی قدرت یابی این 
جریان ها رفته است. این مستند محصول خانه مستند است که به زودی 

برای پخش از شبکه های سیما آماده می شود.
آورده  مستند  این  توضیح  در  مستند  خانه  عمومی  روابط  ایسنا،  گزارش  به 
است: مستند بازگشت نازی ها که از پایان جنگ جهانی دوم به بررسی زمینه های 
شکل گیری اتحادیه اروپا می پردازد، فراز و فرودهایی که در این بین منجر به قدرت 
گرفتن جریان های ناسیونالیست افراطی در کشور های اروپایی شده است را مورد 

تحلیل و ارزیابی قرار داده است.
مجید عزیزی در همین زمینه می گوید: سیل زیاد مهاجران به مرزهای اتحادیه 
اروپا، موجب تقویت افکار ناسیونالیستی در کشورهای اروپایی شده است و آنها اکنون 
فکر می کنند مورد تهاجم فرهنگی و انسانی قرار گرفته اند و در یک رویکرد واکنشی 

تمایل به افکاری ناسیونالیستی پیدا کرده اند.
اظهار  افراطی،  ادامه ریشه یابی مسأله ظهور مجدد جریان های راست  وی در 
می کند: از سوی دیگر جریان های راست افراطی که ریشه در سال های دور در 
کشورهای اروپایی دارند، زمینه را برای عرض اندام خود مناسب می بینند و با طرح 

شعارهای خود توانسته اند شهروندان اروپایی را به خود متمایل کنند.
این کارگردان مستند ادامه می دهد: البته بحث استقالل درون مرزهای ملی نیز 
موضوع مهمی است. مخالفان اتحادیه اروپا معتقدند کشورهای اروپایی با شکل دادن 
پارلمان اروپا از قدرت پارلمان های کشورهای خود کم کرده اند و در حوزه روابط 
بین الملل نیز مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مواضع مشترک این کشورها را 
اعالم می کنند که همین مسأله نیز به استقالل این کشورها در حوزه روابط خارجی 

لطمه زده است.

مذاکرات سه روزه طالبان با آمریکا در قطر

نمایندگان طالبان گفت وگوی سه روزه ای را با فرستاده آمریکا به قطر برگزار 
کردند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، قطر محل استقرار دفتر 
سیاسی شبه نظامیان طالبان است.

یکی از مقام های طالبان و یکی از افراد نزدیک به این گروه شبه نظامی، مذاکرات 
میان این گروه و زلمای خلیل زاد، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان را تایید 
کرد که با هدف بررسی روند صلح افغانستان و در نهایت پایان دادن به این جنگ 

طوالنی برگزار شد.
این افراد مطلع همچنین اعالم کردند که خیراهلل خیرخواه، والی سابق طالبان 
در هرات و محمد فاضل، رئیس ارتش سابق طالبان در این مذاکرات سه روزه با 

خلیل زاد حضور داشتند.
هر دوی آنها از بازداشتی های سابق زندان گوآنتاناموی آمریکا بوده اند.

طالبان کنترل نیمی از افغانستان را در اختیار دارد و تقریبا هر روز دست به حمالت 
علیه نیروهای امنیتی و مقام های دولتی در این کشور می زند.

رسانه افغانستانی طرح آمریکا را برای تشکیل دولت 
موقت فاش کرد

 خبرگزاری »جمهور« افغانستان اعالم کرد که آمریکا و گروه طالبان در 
روند مذاکراتشان برای صلح، با تشکیل دولت موقت در این کشور به توافق 

رسیده اند و تا شش ماه آینده صلح آمریکا و طالبان نیز نهایی می شود.
به گزارش ایرنا ، این خبرگزاری روز یکشنبه در مطلبی با عنوان » توافق آمریکا و 
طالبان، حکومت موقت تشکیل می شود« نوشته است که »زلمی خلیل  زاد« نماینده 
ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان با شماری از نمایندگان گروه 

طالبان بتازگی در قطر دیدار و به این توافق دست یافته است.
در این گزارش آمده است : که در جریان این دیدار »مال یعقوب« پسر مال عمر 
رهبر پیشین گروه طالبان ، »مال فضلی« و »مال نوراهلل نوری« و شمار دیگر از 

چهره های سرشناس گروه طالبان حضور داشتند.
بر اساس این گزارش خروج نظامیان خارجی از افغانستان، رهایی زندانیان طالبان و 
حذف نام رهبران طالبان از فهرست تروریست ها در آمریکا از دیگر مسائلی بود که در 
قطر مورد بحث قرار گرفت و هر دو طرف از نتیجه این دیدارها ابراز رضایت کرده اند.
این مطلب افزوده است : »عزیزاهلل دین محمد« معاون شورای عالی صلح افغانستان 
گفته که احتمال دارد خلیل زاد و نمایندگان طالبان بر سر مسئله خروج نظامیان 

خارجی از افغانستان به توافقاتی رسیده باشند.
وی اعتراف کرده است که شورای عالی صلح افغانستان از جزئیات دیدارهای خلیل 

زاد با طالبان اطالع ندارد و این موضوعات با آنها به اشتراک گذاشته نمی شود.
»حبیبه سرابی« معاون دیگر شورای عالی صلح افغانستان هم اعتراف کرده است 

که روند صلح افغانستان از دست شورای عالی صلح خارج شده است.
»وحید مژده « آگاه مسائل سیاسی افغانستان هم به جمهور گفته است که خلیل 

 زاد، پیشنهاد ایجاد اداره موقت در افغانستان را به نمایندگان طالبان داده است.
مژده گفت که خلیل  زاد از طالبان خواسته تا فهرست نمایندگانشان را برای شرکت 
در اداره موقت به آمریکا تحویل دهند تا پس از اداره موقت و حضور نمایندگان 
طالبان در آن تصمیم برای انتخابات گرفته شود. این آگاه مسایل سیاسی گفته است 
که تعیین زمان مشخص برای خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، تنها مسئله 

ایست که آمریکایی ها و نمایندگان طالبان بر سر آن اختالف نظر دارند.
مژده افزوده است که طالبان خواهان تعیین زمان مشخص برای خروج نظامیان 
آمریکایی از افغانستان با تضمین بین  المللی است ، چون طالبان استدالل می  کند 
که آمریکایی ها به قول و قرار خویش صادق نیستند که مصداق اصلی آن نیز بیرون 

شدن از توافق برجام با ایران است.

تحوالت تازه در کره شمالی، بحث پایان بحران اتمی این کشور 
و بهبود روابطش با آمریکا را در ابهام قرار داده است. به نظر 
می رسد برنامه آمریکا و دولت ترامپ برای حل برحان کره 
آنگونه که تصور می شد خوب پیش نرفته است. روز گذشته 
کره شمالی یک موشک تازه آزمایش کرد هرچند گفته شده 
که این موشک تاکتیکی بوده و دور برد نیست با این حال این 

آزمایش پیام سیاسی متفاوتی را برای واشنگتن دارد.
به گزارش فرارو، روز جمعه اعالم شد کیم جونگ اون، رهبر کره 
شمالی بر مراحل انجام آزمایش یک سالح جدید فوق مدرن در این 

کشور نظارت کرده است.
خبرگزاری رسمی کره شمالی در حالی این خبر را منتشر کرد که 
مذاکرات میان عالی ترین مقامات این کشور و آمریکا بر سر موضوع 
»هسته ای زدایی« در شبه جزیره کره مراحل حساس خود را طی 

می کند.
این نخستین بار پس از آغاز فرایند گفتگو های پیونگ یانگ با آمریکا 
و همسایه جنوبی بر سر برنامه های هسته ای و موشکی است که کره 

شمالی از انجام یک آزمایش تسلیحاتی خبر می دهد.
خبرگزاری رسمی کره شمالی بدون اشاره به ماهیت سالح آزمایش 
شده و با اعالم موفقت آمیز بودن آن تصریح کرد: »کیم جونگ اون 
ضمن بازدید از پایگاه آزمایش های آکادمی علوم دفاعی بر مراحل 
انجام تست یک سالح جدید تاکتیکی و فوق مدرن نظارت کرده 

است.«
در گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی همچنین آمده است: 
»ساخت و توسعه سالح یاد شده مدت زمانی طوالنی را به خود 
اختصاص داده است. این سالح در ادامه تالش ها برای ارتقاء سیستم 
آسیب ناپذیر دفاعی در کشور و نیز تقویت قوای نظامی ارتش صورت 

گرفته است.«
بر اساس این گزارش کیم جونگ اون "رضایت کامل" خود را از 
نحوه آزمایش این سالح اعالم و آن را به عنوان نقطه عطفی در تقویت 
بنیه نظامی و قدرتمندتر شدن نیرو های نظامی این کشور توصیف 
کرده است. به نظر می رسد این توضیحات و تاکید بر "تاکتیکی" بودن 
این موشک برای کاستن از حساسیت ها نسبت به آن بوده است. 
تسلیحات تاکتیکی معموال به انواعی از اسلحه اطالق می شود که برای 
استفاده در صحنه نبرد ساخته شده و برخالف تسلیحات استراتژیک، 
عموما برد و قدرت تخریب کمتری دارد و برای حمله به هدف های 
دوردست و احتماال غیرنظامی به منظور تاثیرگذاری بر روند کلی 

جنگ طراحی نشده است.
پیونگ یانگ ماه آوریل گذشته از توقف آزمایش های هسته ای 
رویکرد  این  بود.  داده  خبر  خود  بالیستیک  موشک های  تست  و 
جدید کره شمالی برای تنش زدایی با همسایه جنوبی و نیز توقف 
خصومت ها با واشنگتن، مالقات تاریخی میان رهبر این کشور و دونالد 

ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا را به همراه داشت.
رئیس جمهوری آمریکا پس از آن بار ها از رفتار پیونگ یانگ و تعهد 
این کشور به توقف برنامه های هسته ای و موشکی تعریف و تمجید 
کرده است. حتی او در توصیفی گفت که من و رهبر کره شمالی 

عاشق هم هستیم!
پس از آزمایش این موشک آمریکا واکنش محتاطانه ای نسبت به 
آن داشت. وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به این مسئله اعالم 
کرد که نسبت به تعهدات پیونگ یانگ و نیز تضمین های مطرح شده 
توسط رهبر کره شمالی در جریان مالقات تاریخی با دونالد ترامپ 

اطمینان کامل دارد.
یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اظهاراتی خاطرنشان کرد: 

»رهبران دو کشور ماه ژوئن در سنگاپور بر سر روند قطعی و قابل 
راستی آزمایی هسته ای زدایی به توافق رسیده و متعهد شده اند در 

جهت ساخت آینده ای بسیار روشن برای کره شمالی تالش کنند.«
که  شد  یادآور  ادامه  در  آمریکا  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
کشورش بر سر اجرای این تعهدات همچنان با مقامات کره ای در 
تماس و گفتگو است و اطمینان دارد که تعهدات پیشین به خوبی 

رعایت می شود.
سیگنال های متفاوت کره شمالی 

با این حال ناظران این آزمایش موشکی را در راستای سیگنال های 
متفاوت اخیر کره شمالی ارزیابی می کنند. درست است که آزمایش 
اخیر بیانگر یک عمل خالف توافقات پیونگ یانگ و واشنگتن نیست، 
اما بیانگر آن است که کره شمالی حاضر نیست خواسته های آمریکا 

را چشم بسته بپذیرد.ح
پیام این آزمایش موشکی این است که رهبر کره شمالی همچنان 
اصول اصلی حکومت این کشور یعنی پایبندی به ارتش و افزایش بنیه 

دفاعی و تهاجمی را فراموش نکرده است.
از سوی دیگر سیگنال های دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد 
توافق رهبران دو کشور به کندی در حال اجراست و حتی برخی ادعا 

می کنند متوقف شده است.
شواهدی وجود دارد که دوکشور منتظرند قدم بعدی را دیگری بر 
دارد. چندی پیش قرار بود مذاکرات برای انجام دومین دیدار رهبران 
دو کشور برگزار شود. در همین راستا قرار بود نفر دوم کره شمالی 
یعنی کیم جونگ چول به نیویورک سفر کند و با مایک پمپئو وزیر 
خارجه آمریکا دیدار و گفتگو کند. اما این سفر به دالیل نامعلومی از 

سوی طرف کره ای لغو شد.
موضع رسمی در آمریکا این است که مالقات به زودی دوباره برگزار 
می شود، دونالد ترامپ از وضع مذاکرات بسیار راضیست و تا زمانی که 
تحریم ها علیه کره شمالی پابرجاست او چندان عجله ای هم ندارد. کره 
جنوبی نیز از رسانه ها خواسته است که این ماجرا را "تفسیر به رای" 

نکنند. با این حال این نشانه مثبتی قلمداد نمی شود.
پیشتر در اواسط مهر ماه مایک پمپئو به کره شمالی سفر کرده و 
با کیم جونگ اون دیدار کرده بود. پس از آن دیدار وزیر امور خارجه 
آمریکا گفت که با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، توافق کرده که 

رهبران دو کشور دیدار دوم خود را "در اسرع وقت" برگزار بکنند.
او دیدار سه ساعته خود با رهبر کره شمالی را "خوب"، "سازنده" و 
"گامی به جلو" در راستای هدف خلع سالح هسته ای توصیف کرده 
بود. از طرف دیگر اخیرا یک اتاق فکر آمریکایی، مدعی شد کره شمالی 
دست کم ۱۳ سایت موشک های بالستیک دارد که آن ها را اعالم نکرده 

است.
مرکز مطالعات بین المللی استراتژیک سیاتل اعالم کرد که این 

سایت ها در سراسر کره شمالی قرار دارند.
در همین حال کره شمالی حدود دو هفته پیش از این نیز تهدید 
کرده بود که اگر آمریکا برخی از تحریم های این کشور را لغو نکند، 
گسترش برنامه موشکی اش را از سر می گیرد. مقامات آمریکایی به 
این گزارش واکنشی نشان نداده اند. اما اگر این گزارش صحت داشته 
باشد می تواند کل تصمیم کره شمالی برای خلع سالح را با تردید 

مواجه کند.
البته کره شمالی در کنار سیگنال های منفی به آمریکا سیگنال های 
مثبتی هم داشته است. دو روز پیش این کشور اعالم کرد یک شهروند 
آمریکایی که به صورت غیرقانونی وارد این کشور شده را اخراج خواهد 

کرد.
خبرگزاری دولتی کره شمالی با انتشار این خبر اعالم کرد فرد 
یاد شده لورانس بروس بایرون نام دارد. وی از ۱۶ اکتبر و زمانی 
که به صورت غیرقانونی از چین وارد کره شمالی شد، در بازداشت 

به سر می برد.
کره  در  بازجویی ها  در جریان  بایرون  گزارش،  اساس همین  بر 
شمالی اعتراف کرده که "به دستور سازمان اطالعات و امنیت ایاالت 

متحده )سیا( غیرقانونی وارد کره شمالی شده است."

این خبر در حالی اعالم می شود که فردی با نام مشابه یک سال 
پیش در زمانی که قصد داشت غیرقانونی وارد کره جنوبی شود، 

بازداشت و به ایاالت متحده بازگردانده شده بود.
ریشه اختالف 

به عقیده ناظران دلیل این سیگنال های متناقض کره شمالی این 
است که اساسا در دیدار تاریخی کیم جونگ اون و ترامپ در تابستان 
توافق محکم و چفت و بست داری بر سر هدف اصل یعنی "خلع سالح 

هسته ای" و "پایان تحریم ها" صورت نگرفته است.
امضای توافق سنگاپور پایان راه نبود، بلکه اول راه بود چرا که بر 
روی جزییات آن هیچ توافقی صورت نگرفته بود. از همان ابتدا نیز کره 
شمالی اعالم کرد قائل به اجرای یک روند پایاپای و تدریجی است، 
از طرف دیگر آمریکا نیز تاکید کرد پس از خلع سالح کره شمالی 

تحریم ها لغو خواهد شد.
به این ترتیب به نظر می رسد تا زمانی که این اختالف حل نشود، 
خلع سالح نیز اجرا نخواهد شد. شاید کره شمالی آزمایش اتمی انجام 
ندهد و برخی سکو های پرتاپ موشک را نابود کند، اما به نظر نمی رسد 

همه دستاورد های اتمی خود را در این بازی قمار کند.
از سوی دیگر دونالد ترامپ نیز نشان داده است به جای اینکه به 
دنبال توافق واقعی بر سر مسائل مختلف با کشور های دیگر باشد 
بیشتر به دنبال آن است که بتواند ابعاد رسانه ای ماجرا را بزرگ کند و 

با سروصدای فراوان از پیروزی سیاست هایش سخن بگوید.
به نظر می رسد در این مورد آمریکا شاید به وضعیت موجود راضی 
است و همانگونه که ترامپ گفته "عجله ای ندارد". از طرف دیگر کره 
شمالی نیز با دوری از تنش به دنبال گسترش روابط خود با کره 
جنوبی و کشور های دیگر از جمله روسیه و چین است که شاید از این 

طریق بتواند بر مشکالت اقتصادی غلبه کند.
نباید فراموش کرد که رهبر کره شمالی نیز دست بازی برای توافق 
با ترامپ ندارد. او در داخل کشور در محاصره سیاستمداران و نظامیانی 

تندرو است که به راحتی به ایده ها آشتی طلبانه تن نمی دهند.
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وزیر خارجه انگلیس با شمخانی دیدار می کند
جرمی هانت، وزیر امورخارجه انگلیس که فردا )دوشنبه( برای دیدار رسمی به جمهوری اسالمی ایران سفر خواهد کرد با دریابان علی شمخانی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران دیدار و گفت وگو 

خواهد کرد. به گزارش ایسنا، در این دیدار که در محل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برگزار می شود در خصوص مهمترین موضوعات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی مورد عالقه دو کشور  بحث و گفت وگو  انجام خواهد شد.

اخبار سیگنال های متفاوت کره شمالی به آمریکا

معمای کره شمالی؛ اون ترامپ را بازی داد؟!

سیا، ترکیه را در جریان مسؤول بودن بن سلمان در قتل خاشقجی قرار داده است

یک منبع ترکیه ای به الجزیره اعالم کرد، آژانس اطالعات مرکزی آمریکا 
)سیا( رسما چند روز قبل نتایج دست یافته خود مبنی بر اینکه ولیعهد 

سعودی مسؤول قتل جمال خاشقجی است را به طرف ترکیه ای اطالع داده 
است.

به گزارش ایسنا، این منبع ترکیه ای برجسته پیشتر به سایت میدل ایست آی گفته 
بود، زمانی که جینا هاسپل، رئیس آژانس اطالعات مرکزی آمریکا در ۲۳ اکتبر جهت 
انجام رایزنی درباره پرونده جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی به ترکیه رفت 
تیمی ۳۵ نفره با خود برد که در میان آنها کارشناسانی در زمینه رمزگشایی از نوارهای 
صوتی ضبط شده، کارشناسان زبان شناسی و افرادی آشنا به گویش عربستانی بودند 

که می توانستند به خوبی کیفیت نوارهای صوتی ضبط شده را بررسی کنند.
با استناد به اظهارات ناظران ترکیه ای، آنچه سی آی ای به آن دست یافته با روایت 
ترکیه درباره جنایت همخوانی دارد و موضع ترکیه در صحنه جهانی را پشتیبانی 

می کند.
از سوی دیگر، برهان کوراوغلو، استاد روابط بین الملل ترکیه گفت: ترکیه ای ها 
قضیه  در  آمریکا  رئیس جمهوری  ترامپ،  دونالد  دولت  صریح  موضع  می خواهند 
خاشقجی را بدانند و به نظر می رسد برخی ارگان های آمریکایی به این نتیجه رسیده اند 

که تاخیر در این موضوع به خود آمریکا ضرر خواهد رساند.
ادریس قارداش،  خبرنگار ترکیه ای نیز تصریح کرد، آوردن اسم محمد بن سلمان 
از سوی سازمان سیا امری مثبت برای ترکیه است هر چند هیچ مقام ترکیه ای 
اسم محمد بن سلمان ولیعهد عربستان را مستقیما نیاورده اما ذکر اسم او از سوی 

هم پیمانان آمریکایی ترکیه عملکرد آنکارا را سهولت بخشیده و موضع آن را در فضای 
بین الملل تقویت می کند چراکه این اطالعات را سازمان سیا گفته نه سازمان اطالعات 

ترکیه.
روزنامه واشنگتن پست اولین رسانه آمریکایی است که از خالصه نتایج محقق شده 
برای سازمان سیا پرده برداشته و آورده است، سازمان مذکور به اطالعات متعددی 
دست یافته از جمله تماسی که خالد بن سلمان، برادر محمد بن سلمان و سفیر 
عربستان در آمریکا با خاشقجی داشته و از او خواسته برای گرفتن مدارک الزم به 
کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کند و به او اطمینان داده که جانش امن 

خواهد بود.
طبق گفته منابع آگاه به این تماس مذکور، روشن نیست آیا خالد به درخواست 

ولیعهد این تماس تلفنی را برقرار کرده است یا نه.
این روزنامه به نقل از این منابع نوشت: اطالعات و نتایج محقق شده برای سیا 
براساس ارزیابی آن در خصوص نقش ولیعهد است که حاکم دوفاکتو و مشرف به همه 

مسائل هر چند جزئی در عربستان است.
البته دونالد ترامپ به رغم یافته های سازمان سیا همچنان معتقد است هنوز زود 

است محمد بن سلمان را متهم به قتل خاشقجی کند.
خبرگزاری بلومبرگ نیز گزارش داده است، ترامپ با وزیر خارجه آمریکا و رئیس 

سازمان سیا درباره پرونده خاشقجی صحبت خواهد کرد.

آینده  روز  دو  طی  دولتش  که  کرد  اظهار  ترامپ  دونالد 
گزارشی کامل را درباره مرگ روزنامه نگار سعودی منتشر 

خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا در این 
باره گفت: احتماال طی روزهای دوشنبه یا سه شنبه گزارشی کامل 
و جامع منتشر خواهیم کرد که شامل پاسخ این پرسش که چه 

کسی این کار را کرده نیز می شود.
ترامپ همچنین اظهار کرده است که آمریکا جزئیات مساله 
کشته شدن جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول 

را نادیده نمی گیرد.
رئیس جمهوری آمریکا خاطرنشان کرده است که ایاالت متحده 

روابط مستحکمی با ترکیه و عربستان دارد.
پیشتر بلومبرگ به نقل از ترامپ گزارش داد که وی با مایک 
پامپئو، وزیر خارجه آمریکا و سازمان سیا درمورد کشته شدن 

جمال خاشقجی صحبت خواهد کرد.
از سوی دیگر، ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره احتمال استرداد 
فتح اهلل گولن به ترکیه اظهار کرد که این موضوع در حال بررسی 

نیست.

مقام  یک  گفته  به  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
آمریکایی آگاه از روند ارزیابی این پرونده در آمریکا، آژانس های 
اطالعاتی این کشور به این نتیجه رسیده اند که ولیعهد عربستان 
در  سعودی  منتقد  روزنامه نگار  خاشقجی،  جمال  قتل  دستور 
کنسولگری این کشور در استانبول را صادر کرده است. دیگر 
مقامات آگاه از این مساله اظهار کرده اند، با اینکه ممکن است 
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در این قتل دست داشته باشد 

اما همچنان سواالتی درباره نقش او در این پرونده وجود دارد.
وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای اظهار کرد: دولت آمریکا 
برای متهم کردن همه مسئوالن قتل جمال خاشقجی مصمم 
است. گزارش های اخیر درباره اینکه دولت آمریکا به نتیجه گیری 
نهایی رسیده، نادرست هستند. در خصوص قتل خاشقجی سواالت 

بی جواب زیادی باقی مانده است.
بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا می افزاید: دولت آمریکا اقدامات 
قاژطعی علیه مسئوالن این رخداد اتخاذ کرده که تحریم و لغو 
ویزای آنان را شامل می شود. ما اقدامات دیگری را نیز در خصوص 
افرادی که مسئول برنامه ریزی و رهبری این پرونده بوده یا با آن 
ارتباط داشته اند، در نظر خواهیم گرفت و در عین حال رابطه 

استراتژیک مهم میان عربستان و آمریکا را نیز حفظ خواهیم کرد.
مقامات اطالعاتی آمریکا چند هفته است که اطالعاتی را درباره 
پرونده قتل خاشقجی در اختیار ترامپ میگذارند و روز گذشته نیز 
جینا هاسپل، مدیر سیا و مایک پامپئو طی تماسی تلفنی او را در 

جریان تازه ترین تحوالت اطالعاتی این پرونده قرار دادند.
سیا  ارزیابی  همچنین  ترامپ  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
درباره دست داشتن محمد بن سلمان در قتل خاشقجی را بسیار 
زودهنگام دانست. به گفته رییس جمهور آمریکاف گزارشی که 
قرار است به زودی منتشر شود، ارزیابی دولت آمریکا درباره مسئول 

قتل خاشقجی و تاثیرات کلی قتل او را توضیح می دهد.
او همچنین افزود، یافته های سیا مبنی بر مسئول بودن بن 

سلمان در این پرونده ممکن است درست باشند.
پیش از این تماس تلفنی، دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت: تا 
این لحظه به ما گفته شده که )بن سلمان( در این پرونده نقشی 
نداشته است. او همچنین اظهار کرد: عربستان در زمینه شغلی و 

توسعه اقتصادی واقعا یک متحد بسیار مهم برای آمریکا است.
ترامپ در این باره افزود: در تصمیم گیری درباره اقدام علیه 

عربستان باید مسائل زیادی را در نظر بگیرم.

ترامپ:

طی دو روز آینده گزارش کاملی درباره پرونده خاشقجی منتشر می شود


