پاسخ ظریف به ادعای همتای آمریکاییاش در مورد نقض قطعنامه  ۲۲۳۱از سوی ایران
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به نقض قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل از سوی آمریکا به ادعای همتای آمریکایی خود علیه ایران در این مورد پاسخ داد .به گزارش ایسنا ،محمد جواد ظریف در صفحه توییتر خود در این ارتباط
نوشت« :سورئالیسم (فرا واقعیت گرایی) اکنون خط مشی ایاالت متحده در سیاست خارجیاش شده است :در حالی که خود قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض می کند  -و حتی به تهدید آنهایی می پردازد که نمیخواهند با
اجرای تحریم های غیرقانونی ایاالت متحده این قطعنامه را نقض کنند  -حاال به غلط ،ایران را دقیقا به نقض همان قطعنامه متهم می کند! مکر و دورویی»

معرکه گیری آمریکا علیه قدرت موشکی ایران

دولت ترامپ که گویا قصد داشت همه دستاوردهای چندجانبه
گرایی را یکسره به باد دهد ،توافق های بین المللی را یکی پس از
دیگری از بین می برد و نوبت به تجارت آزاد رسیده بود که آمریکا
خود از حامیان درجه یک آن به شمار می رفت.
ترامپ از اواخر سال گذشته با اعالم تعرفه های جدید بر واردات
فوالد و آلومینیوم گام دیگری در راستای یک جانبه گرایی و دور
کردن واشنگتن از هم پیمانان خود برداشته بود.
تعرفه های سنگین بر واردات این فلزات ،کشورهای اروپایی را
بسیار نگران کرد و آن ها را به تالش برای معاف شدن از این تعرفه
ها و یا ایجاد توافق با کاخ سفید پیمان شکن ترامپ واداشته بود.
اما برخی تحلیلگران بر این باور بودند که کاخ سفید قصد دارد از
تعرفه های تجاری نیز برای امتیازگیری از اروپایی ها در راستای
فشار بر ایران استفاده کند.
دولت ترامپ یک معافیت  6ماهه برای اتحادیه اروپا و برخی
دیگر کشورها از تعرفه های جدید داده بود ،اما تحلیلگران می
گفتند که واشنگتن به دنبال توافقی متعارف با اتحادیه اروپا نیست؛
بلکه در پی استفاده از تهدید افزایش تعرفه های تجاری به عنوان
اهرم فشاری برای جلب همکاری اروپا پیرامون مخارج دفاعی ناتو
و تحریم های ایران است.
یکی دیگر از شواهد روش غیرمعمول ترامپ برای کسب امتیاز
از متحدان اروپایی واشنگتن ،اظهارات «ریچارد گرنل» سفیر جدید
آمریکا در آلمان در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز است که
گفته بود در صورت همکاری نزدیک اتحادیه اروپا با واشنگتن در
موضوع ایران ،ترامپ ممکن است مایل به معافیت دائم این اتحادیه
از تعرفه های تجاری باشد.
اما در نهایت این اهرم های فشار کاخ سفید نیز کار نکرد و
باوجود بازگرداندن همه تحریم های آمریکا علیه ملت ایران که در
دو دوره در  15مرداد و  14آبان ماه اجرایی شد ،اروپا و چین و
روسیه موضع اصولی خود در حمایت از برجام و منافع اقتصادی
ایران را تغییر ندادند.
اتحادیه اروپا افزون بر احیای قانون انسداد در تنبیه آن دسته از
شرکت های اروپایی که به بهانه پیروی از تحریم های آمریکا از بازار
ایران خارج شوند ،در پی آن برآمد که سازوکار مالی ویژه ای برای
حفظ تبادالت مالی با ایران ایجاد کند.
این اتحادیه سازوکاری موسوم به  SPVرا طراحی کرد که
سامانه ای مالی برای انجام مبادالت مالی با ایران بدون نیاز به بانک
های اروپایی ایجاد می کرد تا شرکت های اروپایی حاضر در بازار
ایران از تحریم های آمریکا مصون بمانند.
به گفته مقام های اتحادیه اروپا این سامانه در حال طی مراحل
نهایی خود است و فرانسه و آلمان میزبانی این سامانه را پذیرفته
اند و این سامانه تا اوایل سال  2019میالدی عملیاتی خواهد شد.

در همین حال رسانه های آمریکایی نیز اذعان می کنند که با
وجود تحریم های آمریکا و فشار همه جانبه ای که دولت ترامپ
آغاز کرده ،ایران همچنان صادرات نفت باالیی دارد که نشانه
شکست سیاست ضدایرانی کاخ سفید است.
واشنگتن همچنین در اقدامی که نشانه ای دیگر از شکست
سیاست های یکجانبه آن است ،پس از اعالم دور دوم تحریم ها
علیه ملت ایران که شامل تحریم های نفتی بود 8 ،کشور را از این
تحریم ها معاف کرد تا از افزایش سرسام آور قیمت نفت جلوگیری
کند.
اکنون که واشنگتن از همه ترفندهای خود برای همراه کردن
اروپایی ها ناامید شده ،عجیب است که بدون توجه به مثل معروف
«آزموده را آزمودن خطا است» باز به همان نمایش پاره های
موشکی و ادعاهای واهی درباره توان موشکی ایران روی آورده
است.
وزارت خارجه آمریکا پنجشنبه گذشته در ادامه نمایش تکراری
که از سال گذشته با همکاری امارات و رژیم صهیونیستی با اجرای
هیلی در سازمان ملل آغاز شد ،بار دیگر ترس و واهمه خود را از
نفوذ ایران در منطقه به اجرا گذاشت و اقدام به نمایش قطعه ها و
تکه های تسلیحاتی کرد که مدعی است از سوی ایران به یمن و
افغانستان ارسال شده تا توسط شبه نظامیان به کار گرفته شود.
این بار مجری این نمایش برایان هوک رئیس گروه اقدام علیه
ایران در وزارت خارجه آمریکا بود که مدعی شد تسلیحات نمایش
داده شده دارای نشانه هایی است که ثابت می کند ساخت ایران
است.
همزمان با این نمایش پاره های آهن توسط وزارت خارجه
آمریکا ،مایک پمپئو رئیس این وزارتخانه نیز به اتهام پراکنی علیه
ایران پرداخت تا کمی از فشارهای بین المللی علیه عربستان را
کاهش داده و فشار بر اروپا را بیشتر کند.
پمپئو در حالی ایران را به تشدید جنگ در یمن و رنج مردم
این کشور متهم کرد ،که عربستان به همراه کشورهای دیگر عضو
ائتالف عربی این جنگ ویرانگر را به یمنی ها تحمیل کرده و
تاکنون بیش از  16هزار نفر از مردم این کشور فقیر را به کام
مرگ کشانده اند.
عجیب تر اینکه پمپئو تالش کرد عربستان را در فکر کمک
به مردم یمن نشان دهد و گفت :عربستان میلیاردها دالر برای
تسکین آالم یمنی ها سرمایه گذاری کرده اما ایران هیچ سرمایه
گذاری نکرده است!
این ادعاها در حالی است که «هشام شرف عبداهلل» وزیر خارجه
دولت نجات ملی یمن در گفت و گو با شبکه خبری سی ان ان
تاکید کرد که کشورش از ایران سالح دریافت نکرده و موشک
های بالستیک یمن سال ها پیش از اتحاد جماهیر شوروی دریافت

شده بود.
عبداهلل افزود :باید بگویم که ما این موشک ها را از مدتها پیش
از روس ها داشتیم و ما آنها را ارتقا دادیم تا از خودمان دفاع
کنیم .ایرانی ها هیچ موشکی به یمن نیاوردند و من به تمام دنیا
می گویم ما موشک هایی داریم که می توان با آنها تا سال ها با
سعودی ها جنگید.
پمپئو روز شنبه نیز برای تهدید جلوه دادن توان موشکی ایران
و ترغیب اروپایی ها برای همراه شدن با آمریکا ،با این ادعا که
تهران یک موشک بالستیک میان برد آزمایش کرده که توان حمل
چندین کالهک هسته ای را دارد ،گفت :ایران قطعنامه 2231
شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرده است.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به این
اظهارات پمپئو ،در پیامی توئیتری نوشت :حاال دیگر «سورئالیسم»
به مشی ایاالت متحده در امور خارجه بدل شده است :در حالی
که خود قطعنامه  2231شورای امنیت سازمان ملل را نقض می
کند ،و حتی کسانی را که نمی خواهند با تبعیت از تحریم های
غیرقانونی آمریکا آن را نقض کنند ،تهدید به مجازات می کند،
به دروغ ایران را متهم به نقض همان قطعنامه می کند .دورویی!
همچنین بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در
واکنش به این اظهارات ،با اشاره به اطالعی پمپئو از مواضع ایران
در ارتباط با سیاست موشکی ،افزود :مواضع جمهوری اسالمی
ایران در مورد سیاست های موشکی کامال روشن است و بارها
اعالم شده و مجددا اعالم می کنم که این سیاست ها ،سیاستی
داخلی و مربوط به جمهوری اسالمی ایران است.
وی با تاکید بر اینکه برنامه موشکی ایران موضوعی کامال دفاعی
است نه تهاجمی ،ادامه داد :ما ناچار هستیم که در این منطقه
پرآشوب و وضعیتی که بر آن حاکم بوده است و همچنین با
توجه به تجاربی که از جنگ تحمیلی و دیگر وقایع رخ داده در
این منطقه حساس به دست آورده ایم برای دفاع از کیان کشور،
خودمان را به هر آنچه برای دفاع به آن نیاز داریم مجهز کنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین گفت :البته جای تعجب
دارد زیرا پمپئو در سخنان خود به قطعنامه  2231شورای امنیت
استناد می کند که خودش با خروج از برجام این قطعنامه را نقض
کرده ،و باز با استناد به این قطعنامه سعی می کند دیگران را به
خروج از برجام و طبعاً خروج از این قطعنامه تشویق کند.
روشن است که این فشارهای تازه آمریکا نیز مانند گذشته راه به
جایی نخواهد برد چراکه ماهیت برنامه موشکی ایران دفاعی بوده
و قطعنامه  2231شورای امنیت نیز هیچ ممنوعیتی برای برنامه
موشکی تعیین نکرده است و واشنگتن با ناامیدی آخرین تیرهای
ترکش خود را در تاریکی رها می کند تا شاید سودی به حال
سیاست های بی حاصل کاخ سفید شود.

یک منبع نظامی سوری خبر داد

حمالت موشکی ائتالف آمریکایی به مواضع ارتش سوریه در بادیه

ائتالف بینالمللی به اصطالح ضد داعش به سرکردگی آمریکا در تخاصمی
جدید حمالتی را به برخی مواضع ارتش سوریه در حومه شرقی حمص در
راستای اجرای سیاستهایش در حمایت و پشتیبانی از گروههای تروریستی
در راس آن داعش انجام داد.
به گزارش ایسنا ،یک منبع نظامی سوری در گفتوگو با خبرگزاری رسمی سوریه
(سانا) اظهار کرد :نیروهای ائتالف آمریکایی حوالی ساعت هشت یکشنبه شب به
وقت محلی چندین موشک را به مواضع ارتش سوریه در جبل الغراب در جنوب شهر
السخنه در حومه شرقی حمص شلیک کردند.
این منبع تاکید کرد ،خسارتهای این حمالت تنها مادی بود و تلفاتی نداشت.
منابع دیگر نیز گفتند ،کاروانی از ارتش سوریه و نیروهای همپیمانش بین السخنه و

التنف در بادیه سوریه در معرض حمالت موشکی ائتالف آمریکایی قرار گرفتند؛ التنف
جایی است که پایگاه نظامی آمریکا در آنجا قرار دارد.
این منابع افزودند ،بیش از  ۱۰موشک از سامانه موشکی چند منظوره هیمارس به
سوی نیروهای مذکور شلیک شد.
این اتفاقی نادر در سوریه است که ارتش این کشور در معرض حمالت ائتالف
آمریکایی قرار میگیرد .تاکنون ائتالف آمریکایی واکنشی نشان نداده است.
نیروهای آمریکایی در منطقه التنف در مرزهای سوریه ،عراق و اردن مستقر هستند
و منطقهای حائل و عاری از سالح به عمق  ۵۵کیلومتر ایجاد کردهاند ،این منطقه به
اسم منطقه  ۵۵معروف است.
براساس ادعای برخی منابع مخالفان ،کاروان نظامی ارتش سوریه از حد و مرز این

منطقه تجاوز کرده بودند.
این در حالی است که جنگندهای ائتالف آمریکایی از زمان تاسیس خود خارج از
چارچوب شورای امنیت بارها مواضع ارتش سوریه در التنف و اطراف آن در بادیه
سوریه را مورد حمله قرار دادهاند که تلفاتی داشته است.
آمریکا از ماه اوت  ۲۰۱۴این ائتالف را به بهانه مقابله با داعش رهبری میکند اما
شواهد امر نشان میدهند این ائتالف بیشتر به حمایت از داعش میپردازد تا ابزاری
برای اجرای طرح و نقشههایش در منطقه باشد و از این روست که تاکنون در توقف
اقدامات داعش شکست خورده و در عوض بارها دست به جنایاتی علیه غیرنظامیان در
حومههای الحسکه ،دیرالزور ،رقه و حلب زده است .دمشق حضور نیروهای آمریکایی
را در سوریه غیرقانونی میداند.

گاردین از ابعاد گسترده تبعیض نژادی در انگلیس پرده برداشت
تازهترین تحقیقات صورت گرفته توسط نشریه گاردین
نشانگر ابعاد گسترده و بیسابقه تبعیض نژادی در انگلیس
علیه اقلیتهای قومی بهویژه نژادهای آسیایی و افراد
رنگینپوستاست.
به گزارش بامداد دوشنبه ایرنا ،گاردین نوشت :تحقیقات صورت
گرفته نشان میدهد که اقلیتهای قومی ساکن انگلیس در مقایسه با
افراد بومی این کشور با رفتارهای تبعیضآمیز بیشتری روبه رو هستند.
بهطور مثال ،این تحقیقات حاکی است که  43درصد اقلیتهای
قومی طی پنج سال گذشته در محیط کار نادیده گرفت ه شدهاند؛ این
در حالی است که تنها  18درصد سفیدپوستان چنین مساله ای را
تجربه کردهاند.
بر اساس این گزارش  ،نتایج تحقیقات صورت گرفته که بر پایه
ت آمده همچنین
دادههای یکهزار اقلیت قومی ساکن انگلیس ب ه دس 
نشان میدهد که این افراد ،سه برابر بیشتر از سفیدپوستان از ورود به

رستوران و یا باشگاههای این کشور منع شده و دوسوم آنها معتقدند
که انگلیس مشکل نژادپرستی دارد.
این تحقیقات حاکی است که اقلیتهای قومی به دلیل رنگ پوست
و وابستگیهای فرهنگی با پیش قضاوتیهای منفی در جامعه روبرو
هستند.
این نخستین گزارش تحقیقاتی درباره ابعاد «تبعیض نژادی پنهان»
در انگلیس به شمار میرود که در آمارهای رسمی نژادپرستی منعکس
نشده است .بر اساس این تحقیقات ،معضل تبعیض نژادی روی زندگی
 8.5میلیون انگلیسی از اقلیتهای قومی تأثیر منفی گذاشته است.
این گزارش بهطور مثال آورده است 38 ،درصد اقلیتهای قومی
گفتهاند که طی پنج سال گذشته ب ه اشتباه به دزدی از فروشگاه
متهم شده که از این میزان مردان سیاهپوست و زنان بیشتر در مظان
اتهام بودهاند.
اقلیتهای قومی همچنین دو برابر بیشتر از افراد سفیدپوست مورد
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اخبار

ایاالت متحده از همراهی اروپا ناامید شده است

کاخ سفید که از همراهی نکردن اروپا با خود در خروج از
برجام و تحریم ایران ناامید شده ،درحالی که به آخرین
تیرهای ترکش خود رسیده ،اکنون توان موشکی ایران را
بهانه ای برای فشار به اروپایی ها و ترغیب آنان برای تبعیت
از تحریم های غیرقانونی خود قرار داده است.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا ،نزدیک به یک سال پیش آمریکا
نمایشی را با کارگردانی نیکی هیلی سفیر این کشور در سازمان
ملل آغاز کرد که پیشتر مشابه آن را درباره عراق و لیبی انجام داده
بود .هیلی آذر ماه سال گذشته از سفیران  15کشور عضو شورای
امنیت سازمان ملل متحد خواست به واشنگتن بروند تا از باقیمانده
موشک شلیک شده توسط یمنی ها به ریاض دیدن کنند.
سناریوی خیال پردازانه واشنگتن این بود که با نمایش تکه هایی
از قراضه موشک شلیک شده به ریاض ،این موشک را ساخت ایران
جا زده و تهران را به نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در
تحریم فروش تسلیحات به یمن متهم کنند.
در آن زمان هنوز دونالد ترامپ به تهدیدهای خود مبنی بر
خروج از توافق هسته ای با ایران عمل نکرده بود و همواره با
سیاست تهدید می خواست اروپا را در افزایش فشار علیه تهران
برای مذاکره دوباره درباره این توافق و پرداختن به موارد مورد نظر
خود متقاعد کند.
دولت ترامپ عالوه بر افزایش رفت و آمدهای دیپلماتیک برای
همراه کردن اروپایی ها و چین و روسیه با خود در این موضوع ،این
نمایش را ترتیب داده بود تا به ظن خود جهان را از تهدید موشکی
(!) ایران بترساند.
هیلی پس از دیدار سفیران کشورهای عضو شورای امنیت از
قطعات آهنی ،در جمع خبرنگاران سخنان ضد ایرانی همیشگی
ترامپ را با لحنی دیگر تکرار کرد و گفت که اعتقاد دارد اقدام
علیه برنامه موشکی ایران می تواند توافق هسته ای را نجات دهد.
بر اساس تحلیل رسانه ها ،سخنرانی هیلی به گونه ای طراحی
شده بود تا کشورهای اروپایی حامی توافق اتمی با ایران را تشویق
کند برای حفظ «برجام» بر برنامه های موشکی و دیگر فعالیت
های ایران متمرکز شوند.
هیلی مدعی شد جهان باید ایران را بابت برنامه موشک بالستیک
و نقض قطعنامه شورای امنیت مجازات کند .در این صورت ترامپ
برای باقی ماندن در برجام متقاعد می شود.
اما خیلی زود نشانه های به سنگ خوردن تیر آمریکا آشکار شد
و بالفاصله پس از این جنجال رسانه ای« ،فرحان حق» جانشین
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد گفت مدارک قاطعی دال بر
مشخص شدن کشور سازنده موشک های شلیک شده از یمن به
عربستان وجود ندارد.
مجله فارن پالسی با گزارش صحبت های هیلی در مطلبی
نوشت :شواهدی که دولت جدید کاخ سفید ارائه کرده در سازمان
ملل تایید شده نیست و قطعات موشکی ارائه شده دارای بخش
هایی بوده که ساخت آمریکا است.
اروپایی ها اگرچه از آغاز دوران ریاست جمهوری ترامپ همواره
بر حمایت از برجام و مخالفت با تهدید وی برای خروج از این
توافق پافشار کرده بودند ،اما با فشارهای کاخ سفید تمایل خود
به پرداختن به مسائل موشکی ایران در برخی کشورها و به ویژه
فرانسه آشکار کردند.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پیشنهاد توافق مکمل
برجام را برای پرداختن به موضوع موشکی و نفوذ منطقه ای ایران
داد تا ترامپ را راضی به ماندن در برجام کند.
این کش و قوس ادامه داشت تا اینکه مکرون در اوایل اردیبهشت
سال جاری در سفری به واشنگتن آخرین تالش خود را برای جلب
رضایت ترامپ انجام داد اما به زودی مشخص شد ،تالشی واهی
بوده است.
ترامپ آنگونه که قول داده بود قطعنامه  2231شورای امنیت
سازمان ملل را نقض کرد و در  18اردیبهشت ماه امسال خروج
آمریکا را از برجام اعالم و دستور بازگرداندن تحریم ها علیه ایران
را صادر کرد.
پس از خروج ترامپ دیگر خبری از پیشنهاد توافق مکمل برجام
نبود و دیگر طرف های برجام یعنی آلمان ،انگلیس ،چین ،روسیه،
فرانسه و اتحادیه اروپا به صورت همصدا بر تداوم برجام و حمایت
از بهره مندی ایران از منافع اقتصادی این توافق تاکید می کردند.

7

بینالملل

توهین و اذیت و آزار قرار گرفته و  53درصد آنها معتقدند که به
دلیل رنگ مو ،نوع لباس و ظاهرشان با رفتارهای تبعیضآمیز روبه
رو شدهاند .نهادهای حقوق بشری و برخی نمایندگان مجلس انگلیس
این گزارش را ناامیدکننده و برخالف ارزشهای این کشور خواندهاند.
دیوید لمی نماینده مجلس انگلیس از منطقه توتنهام لندن ،گفته
است :جای تاسف دارد که پیش قضاوتی بر زندگی سیاهپوستان و
اقلیتهای قومی سنگینی میکند .رفتارهای کلیشهای و پیش
قضاوتی معضلی است که در اثر آن افراد احساس سردرگمی و
سرافکندگی می کنند .گاردین افزود 75 :درصد اقلیتهای قومی
احساس میکنند که بایستی به دلیل وابستگیهای قومی بیشتر از
سفیدپوستان کار کنند و  40درصد معتقدند که درآمد کمتری کسب
کرده و از آینده شغلی مطلوبی برخوردار نیستند.
معضل تبعیض نژادی در انگلیس تا حدی است که برخی اقلیتهای
قومی میگویند ،اغلب با کارمندان رستوران و فروشگاه اشتباه گرفته

شده و مجبور به تغییر ظاهر و صدای خود شدهاند.
این گزارش یک سال پساز آن منتشر میشود که تحقیقات دولت
محافظهکار انگلیس نیز مؤید نابرابری سطح زندگی اقلیتهای قومی
در قیاس با سفیدپوستان است.
«ترزا می» نخستوزیر انگلیس وعده داده بود که با این معضل
مقابله کرده و در این رابطه راهبردهایی را همچون ضرورت افشای
حقوق اقلیتهای قومی در این کشور معرفی کرده بود.
یک سخنگوی دولت انگلیس نیز در واکنش به این گزارش اظهار
داشت که دولت به تعهد خود برای تغییر فضای نابرابری در جامعه
متعهد است.
با اینحال نتایج تحقیقات گاردین مبنی بر شکاف اجتماعی میان
اقلیتهای قومی و سفیدپوستان مهر تائیدی بر نگرانی کارشناسانی
است که معتقدند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به ترویج تبعیض
نژادی ،بهویژه گسترش اسالم هراسی در این کشور دامن زده است.

سی ان ان:

حرفهای خاشقجی در واتساپ احتماال علت قتل او
باشد

شبکه سی ان ان اعالم کرد که احتماال گفتوگوهای جمال خاشقجی در
واتساپ با یک فعال عربستان سعودی که در آن از سیاستهای محمد بن
سلمان انتقاد کرده بود دلیل قتل وی باشد.
به گزارش ایسنا ،شبکه سی ان ان گزارش داد که گفتوگوهای جمال خاشقجی
روزنامهنگار منتقد عربستان سعودی در واتساپ با عمر بن عبدالعزیز ،فعال عربستانی
مقیم کانادا که در آن به شدت از سیاستهای محمد بن سلمان ولیعهد عربستان
سعودی انتقاد کرده بود ،احتماال یکی از دالیل قتل جمال خاشقجی باشد.
به گزارش سی ان ان ،جمال خاشقجی از اکتبر  ۲۰۱۷با عمر بن عبدالعزیز در
ارتباط بوده و  ۴۰۰گفتوگو در واتساپ داشتهاند که شامل فایلهای صوتی ،تصاویر
و ویدئو هستند.
عبدالعزیز و جمال خاشقجی تا اوت  ۲۰۱۸از طریق واتساپ با هم در ارتباط
بودند اما بعد از اینکه عبدالعزیز دریافت تلفنش شنود میشود به طرق دیگری با
هم ارتباط داشتند .جمال خاشقجی در یکی از گفتوگوهای خود درباره ولیعهد
عربستان سعودی گفته بود که محمد بن سلمان زور و سرکوب را دوست دارد.
جمال خاشقجی اخیرا در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به قتل رسید
و ریاض بعد از روایتهای ضد و نقیضی که درباره ناپدید شدن وی سرهم کرده
بود ،نهایتا به قتل وی اذعان کرد اما اعالم کرد که در پی مشاجره با افرادی که در
کنسولگری با او دیدار کرده بودند ،به قتل رسیده است.
اخیرا سازمان سیا نیز اعالم کرده که قتل جمال خاشقجی به دستور بن سلمان
صورت گرفته است.

م دیپلماتیک عربستان
تاکید فرمانده سابق ناتو بر تحری 
در پرونده خاشقجی

فرمانده ارشد سابق ناتو بر لزوم اعمال تحریمهای دیپلماتیک علیه
عربستان به خاطر پرونده قتل جمال خاشقجی تاکید کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه الجزیره ،جیمز استاوریدیس ،فرمانده سابق ناتو
گفت :زمانی که به شریک و همپیمانی مثل عربستان نگاه میکنیم میبینیم که ما
باید ارزش استراتژیک روابط با این کشور را حفظ کنیم برای همین من نظر دونالد
ترامپ رییس جمهور آمریکا را قبول دارم که میگوید این روابط حیاتی است و
مانعی در برابر ایران محسوب میشود و این یک مساله خیلی خوب برای اسرائیل
است همچنین برای آمریکا خیلی خوب است که همپیمان قدرتمندی در منطقه
داشته باشیم.
وی افزود :اما مشکل دراین است که یک دوست و همپیمان مهم کار اشتباهی
انجام میدهد .اینجا یک روزنامهنگار به قتل رسیده است و این یک اشتباه است که
باید به آن پاسخ بدهیم.
فرمانده سابق ناتو گفت :باید برخی تحریمهای دیپلماتیک علیه عربستان سعودی
اعمال شود ،اما دشوار است که روابطمان به صورت کامل با این کشور قطع کنیم.
الزم نیست که این روابط را در تمامی ابعاد قطع کنیم یا اینکه روابط کاملی داشته
باشیم.ما به اتخاذ یک اقدام در باره پرونده جمال خاشقجی نیاز داریم .با این حال در
درازمدت روابط میان عربستان سعودی و آمریکا روابطی استراتژیک است که باید
برای تقویت آن تالش کرد.
وی گفت :راههای زیادی برای پاسخ دادن وجود دارد از جمله به تاخیر انداختن
ورود جان ابی زید ،سفیر جدید آمریکا به عربستان سعودی ،کاهش حمایت آمریکا
از عملیات کنونی عربستان در یمن و کاهش ارائ ه دادههای اطالعاتی به آمریکا در
جنگ یمن است.

افشای نگرانی وزیر خارجه عربستان درباره امنیت بن
سلمان در سفر به موریتانی
فعاالن در موریتانی ویدئویی را منتشر کردند که نشان میدهد وزیر خارجه
عربستان که محمد بن سلمان را در سفر به موریتانی همراهی میکرد
نگران بوده مبادا مشکلی برای محمد بن سلمان پیش بیاید اما وزیر خارجه
موریتانی به او اطمینان میدهد که مسیر کامال امن است و هیچ مشکلی
وجود ندارد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه الجزیره ،در این ویدئو صدای ولد الشیخ احمد،
وزیر خارجه موریتانی شنیده میشود که به عادل الجبیر همتای عربستانی خود حین
استقبال در فرودگاه میگوید مسیر کامال امن است و هیچ مشکلی برای محمد بن
سلمان ،ولیعهد عربستان پیش نمیآید.
فعاالن در موریتانی در واکنش به این ویدئو این سوال را مطرح کردند آیا وزیر
خارجه موریتانی آثار ترس و نگرانی را در چهره وزیر خارجه عربستان دیده که باعث
شده به وی اطمینان بدهد مسیر کامال امن است.
محمد بن سلمان یکشنبه سفری چند ساعته به موریتانی داشت .بن سلمان در
این سفر با محمد ولد عبدالعزیز رییس جمهور موریتانی دیدار کرد.
قبل از رسیدن محمد بن سلمان به موریتانی انجمن ملی دموکراسی و وحدت
کهبزرگترین ائتالف مخالف در این کشور است در بیانیهای مخالفت خود را با سفر
محمد بن سلمان به خاطر پرونده قتل خاشقجی و جنگ یمن اعالم کرده بود.

