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اخبار

پایان مذاکرات دوحه در میان
خوشبینی آمریکا و طالبان
وزارت خارجه آمریکا مذاکرات دوحه با طالبان را
صریح و حرفهای توصیف و تاکید کرد که هیئت
واشنگتن هرگونه حکم درباره این جنبش را به
اقدامات آن و نه فقط به سخنان آن مرتبط میداند.
طالبان نیز مذاکرات با مقامات آمریکایی را سازنده
توصیف کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از الجزیره ،وزارت خارجه
آمریکا در بیانیهای توضیح داد که هیئت این کشور
در طول مذاکرات بر نگرانیهای مربوط به امنیت،
مبارزه با تروریسم و خروج ایمن آمریکاییها و
سایرین تمرکز داشت.
همچنین در اولین مالقات مستقیم مقامات ارشد
ایاالت متحده و طالبان پس از خروج آمریکا از
افغانستان در ماه اوت گذشته ،به مسائل حقوق
بشر و مشارکت زنان و دختران در همه عرصههای
اجتماعی در افغانستان پرداخته شد.
هیئت ایاالت متحده همچنین درمورد ارائه
کمکهای بشردوستانه مستقیم به مردم افغانستان
با نمایندگان ارشد طالبان گفتوگو کرد.
وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد :ما در مذاکرات
تأکید کردیم که حکم درباره طالبان بستگی به رفتار
آنها دارد.
در این بیانیه آمده است که ایاالت متحده تأکید
کرده مذاکرات جاری به هیچ وجه مقدمهای برای به
رسمیت شناختن طالبان نیست.
متقابال طالبان روز یکشنبه گفت که مذاکرات با
واشنگتن در دو روز گذشته در دوحه ،پایتخت قطر
به خوبی پیش رفت.
ذبیح الله مجاهد ،معاون وزیر اطالعات و فرهنگ
و سخنگوی طالبان گفتگوهایی را که در دوحه بین
هیئت دولت موقت افغانستان و هیات آمریکایی
انجام شد ،ثمربخش توصیف کرد .مجاهد ابراز
امیدواری کرد که این گفتگوها راه را برای ایاالت
متحده و جامعه بینالمللی جهت به رسمیت
شناختن دولت جدید افغانستان هموار کند.
طالبان همچنین در بیانیهای اعالم کرد که در
جریان مالقاتهای دوحه در مورد مسائل سیاسی
عمیقا ً با آمریکا گفت وگو کردهاند و هیئت طالبان
و واشنگتن اجرای کامل توافق دوحه را بهترین راه
برای حل مشکالت دانستند.
طبق اعالم طالبان ،هیئتهای حاضر ،مذاکرات
دوحه را” فرصتی برای دستیابی به تفاهم دانستند
و توافق کردند در صورت لزوم در آینده به آنها ادامه
دهند.

اخبار

آیا پرونده «صادرات گاز ایران به اروپا» روی میز مذاکرات برجام هم میرود؟

سفارت ایران در بغداد برگزاری موفق
انتخابات پارلمانی را تبریک گفت

سفارت ایران در بغداد با تبریک برگزاری موفقیت
آمیز تجربه جدید مردمساالرانه ملت و دولت عراق
بر حمایت جمهوری اسالمی ایران از حاکمیت و
اراده عراقی ها حمایت کرد.
بیانیه سفارت جمهوری اسالمی ایران در بغداد
که نسخه ای از آن در اختیار ایرنا قرار گرفت به
شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سفارت جمهوری اسالمی ایران در بغداد،
برگزاری موفقیتآمیز انتخابات پارلمانی دهم
اکتبر  2021را به دولت و ملت عراق تبریک می
گوید .بیتردید ،حضور آگاهانه ملت ها در پای
صندوقهای رای ،ضامن مشارکت و توانمندی
آنها در تعیین سرنوشت و پیگیری مطالباتشان
و مظهر مردم ساالری است .بر همین اساس،
جمهوری اسالمی ایران ،همواره حامی ملت عراق
در برخورداری از حق تعیین سرنوشت و تحقق
آمال آنها بوده است .ما همیشه مدافع حاکمیت
و تمامیت ارضی این کشور همسایه بوده ایم و از
تکامل فرآیندهای سیاسی قانونی در عراق که منتج
به توسعه اقتصادی و رفاه مردم آن گردد ،حمایت
می کنیم.
امیدواریم شاهد شروع بکار پارلمان جدید و
تشکیل دولت برآمده از آرای نمایندگان ملت
باشیم که بتواند در ارتقاء این کشور در عرصه
های سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی تالش نماید و
موجبات گسترش مناسبات و پیوندهای دیرینه
میان ملت ها و دولت های بزرگ ایران و عراق
را فراهم سازد و مقوم ثبات و آرامش بیشتر در
منطقه باشد.
موفقیت دولت و ملت عراق و سعادت و بهروزی
آنها را خواستاریم.

سهشنبه  20 /مهر  / 1400شماره 4934

الکاظمی از بازداشت معاون
البغدادی خبر داد

کارت جدید ایران در بازی مذاکرات هستهای
مقامات بریتانیایی میگویند سوخت کافی در این
کشور وجود دارد ،اما مشکل در «توزیع سوخت»
نهفته است که در واقع ،به کمبود کامیونهای
سوخترسان بر میگردد ،مشکلی که البته ناشی از
«برگزیت» است.
ت از
ابرقدر
یک
ت
سفار
جلوی
دست،
«دبه» به
ِ
ِ
نفس افتاده
به گزارش فرارو ،طی روزهای اخیر ،اما تصاویر
جالب تری هم در فضای مجازی دست به دست
میشد :گروهی از دانشجویان ایرانی (که گفته
میشد دانشجویان «دانشگاه امام صادق (ع)»
هستند) ،جلوی درب سفارت بریتانیا در تهران جمع
شدند و چند دبه بنزین را هم آنجا گذاشتند .بعد هم
گفتند که آماده اند تا در صورت اعالم نیاز بریتانیا،
برای سوخت رسانی به این کشور اقدام کنند.
واضح است که این اقدام ،نمادین بوده و برای
تحقیر کشوری صورت گرفته که تا یک قرن پیش
ابرقدرتی جهانی بوده و ضربههای متعددی هم به
منافع ایران زده بود .با این همه ،ممکن است بتوان
موضوع را از زاویهای دیگر هم بررسی کرد ،چرا که
طی این مدت ،ایران به طور رسمی هم اعالم کرد
که میتواند مشکل کمبود انرژی در بریتانیا و اروپا
را حل کند .اما در عمقِ این پیشنهاد چه چیزهایی
نهفته است؟
بنزینی که به کار انگلیسیها نمیآید
نخست اینکه ایران قرار نیست به بریتانیا بنزین
صادر کند و این را هم ایرانیها میدانند و هم
بریتانیایی ها .کشورهای اروپایی استانداردی
مشخص برای کیفیت بنزین ِ مورد استفاده در
خودروهای ِ نو دارند که موسوم به «استاندارد
آالیندگی اروپا» (European emission
 )standardsاست.
بر اساس این استاندارد ،کیفیت بنزین مورد
استفاده در کشورهای عضو این اتحادیه (که با
ارفاق میتوان بریتانیا را هم همچنان جزو آنها به
حساب آورد) ،دست کم استاندارد «یورو  »۶است.
شرایط استاندارد «یورو  »۷هم تا چند ماه دیگر اعالم
میشود و اجرای استاندارد «یورو  »۷از سال ۲۰۲۵
میالدی در دستور کار قرار میگیرد.
این در حالی است که با کیفیتترین بنزین
تولید شده در ایران اکنون استاندارد «یورو  »۵دارد
و به گفته مقامات مسئول (از جمله بیژن زنگنه،
وزیر پیشین نفت در دولت روحانی) ،حجم عمده
بنزین تولید شده در ایران استاندارد «یورو  »۴دارد
و در برخی شهرهای کوچکتر در ایران ،بنزین با
استاندارد «یورو  »۳و «یورو  »۲هم به فروش
میرسد.
به عبارت ساده ،ایران با وجود وعده ها ،هنوز
نتوانسته کیفیت بنزین تولیدی ِ خود را در تمام
کشور به سطح «یورو  »۵برساند ،حال آنکه این
استاندارد در سال  ۲۰۰۹میالدی در اروپا معرفی
شده بود و حاال مدتها است که از رده خارج شده
است.

در روزهای اخیر ،موضوع کمبود سوخت در پمپ بنزینها در بریتانیا خبرساز شده و این در حالی است که برخی شواهد نشان میدهند این مشکل ،بزرگتر
از این حرفها است .ماجرا این است که به دلیل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ،یا همان «برگزیت» ( ،)Brexitتردد کامیونهای حامل سوخت در بریتانیا
دستخوش مشکل شده و کار به جایی رسیده که بنزین به پمپ بنزینها نمیرسد .هجوم مردم هم به بحران دامن زده و همه چیز سر از اینترنت ،شبکههای
خبری و البته شبکههای مجازی در آورده است.

اگر مذاکرات
برجام به حصول
نوعی توافق
ختم شود ،شاید
پروندهتامین
گا ِز اروپا توسط
ایران هم به
عنوانعاملی
قوام بخش در
روابط ایران و
غرب ،روی میز
بیاید
بحرانی با ریشههای عمیقتر
بنابراین باید ماجرا را در سطحی فراتر از صادرات
بنزین به اروپا یا بریتانیا در نظر گرفت .موضوع از
این قرار است که اروپا در نیمه دوم امسال ،با بحران
انرژی رو به رو شده و این صرفا ً مختص بریتانیا
نیست و مشکلی کوتاه مدت هم نیست .ایران
میخواهد در این بازی ِ بزرگتر ورود کند.
«یورونیوز» چند روز پیش گزارش داده بود
که با خروج اقتصاد جهانی از وضعیت قرنطینه
کرونایی ،قیمت گاز طبیعی در اروپا افزایش یافته
و به بحرانی دامن زده که احتماال ًبر قبض پرداختی
مصرفکنندگان اروپایی در زمستان تاثیر خواهد
گذاشت .بر اساس این گزارش ،هزینه مصرف گاز
طبیعی در اروپا ،هم اکنون  ۶برابر بیشتر از سال
گذشته است و بعید است که این بحران تا پیش
از بهار سال آینده مهار شود .دلیل ِ اساسی این
وضعیت هم مشخص است :کشورهایی که بعد از
 ۲سال از خواب زمستانی کرونایی خارج شده اند،
حاال تشنه انرژی هستند و این در حالی است که
بازار عرضه انرژی ،در این  ۲سال همپای ِ این نیاز
گسترش پیدا نکرده است.
از آن سو ،برآوردهای «دفتر آمار اتحادیه اروپا»
(یورو استات) نشان میدهد که اروپا در سال ۲۰۱۹
میالدی مجبور شده نزدیک به  ۹۰درصد از گاز
طبیعی مورد نیاز خود را از خارج از اتحادیه (عمدتا ً
از روسیه) وارد کند( .بخشی از گاز وارداتی هم توسط

در نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه مطرح شد

نروژ تامین میشود).
دادههای «یوروستات» همچنین نشان میدهند
که افزایش قیمت گاز طبیعی باعث افزایش تورم در
 ۱۹کشور منطقه یورو هم شده است .بر این اساس،
به دلیل تورم  ۱۷.۴درصدی در بخش انرژی ،نرخ
کلی تورم در کشورهای منطقه یورو به  ۳.۴درصد،
یعنی باالترین حد خود در  ۱۳سال گذشته رسیده
است .همزمان ،پایگاه خبری مشهور «اویل پرایس»
در یک گزارش تحلیلی با اشاره به بحران انرژی در
اروپا تأکید کرده که این بحران ،به زودی به آمریکا
و دیگر نقاط جهان هم سرایت خواهد کرد ،چرا
که «در جهان یکپارچه کنونی ،کمبود شدید منابع
تولید انرژی نمیتواند برای یک مدت طوالنی در یک
منطقه باقی بماند».
پیشنهاد ایران روی میز اروپاییها میرود؟

اما بحران انرژی در اروپا چگونه میتواند به ایران
مرتبط شود؟ چندی پیش اعالم شد که یک میدان
گازی بسیار بزرگ در شمال ایران و در حاشیه دریای
خزر کشف شده که حدود یک چهارم میدان «پارس
جنوبی» گاز طبیعی ِ قابل استحصال دارد .این در
حالی است که «پارس جنوبی» به نوبه خود یکی از
بزرگترین میادین گازی در جهان است.
کشف این میدان گازی (که به نام «میدان گازی
چالوس» شناخته میشود) میتواند زمین ِ بازی
صادرات گاز به اروپا را عوض کند و ایران را به
سطحی از مشارکت اقتصادی با اروپا ارتقا بدهد که

توضیح درباره تیم مذاکرهکننده برجام و انتقاد از آلمان

سخنگوی وزارت خارجه اعالم کرد که مذاکرات وین در داخل وزارت
خارجه دنبال خواهد شد.
بزاده در نشست خبری امروز خود درباره آغاز مذاکرات
سعید خطی 
وین و تیم مذاکره کننده ایران توضیحاتی داد.
سخنگوی وزارت خارجه گفت« :مذاکرات وین انجام میشود و در
داخل وزارت خارجه پیگیری میشود .هیچ متن و توافقنامه جدیدی
قرار نیست مذاکره شود و اینکه در وزارت خارجه ترکیب تیم چطور
باشد قبال از بانک مرکزی ،نفت و ...باشد و این بار همین خواهد بود.
مهم این است که تداوم از حیث گفتوگوها انجام خواهد شد ».البته
او توضیح نداد که چه کسی هدایت مذاکرات را بر عهده خواهد گرفت.
شواهد نشان میدهد که احتماال عباس عراقچی مذاکره کننده ایران
نخواهد بود .خطیب زاده همچنین درباره تاریخ مذاکرات افزود« :شبانه
روز دوستان ما در حال مرور مباحث هستند .ما یک ساعت را بعد
از اینکه فرآیند بررسی داخلی درباره مذاکرات به جمع بندی برسد
از دست نخواهیم داد که تاریخ را نهایی کنیم و روزهای آتی روزهایی
خواهد بود که تعامالت بیشتری را در حوزه برجام و گفتوگوهای وین
شاهد خواهید بود».
واکنش به اظهارات صدراعظم آلمان
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات
مرکل صدراعظم آلمان و اینکه خواستار بازگشت فوری ایران به مذاکرات

شده است ،اظهار کرد« :صدراعظم آلمان و کشورهای اروپایی توجه
داشته باشند که اگر بی عملی اروپا نبود جسارت ترامپ نمیتوانست
اتفاق بیفتد که ترامپ از برجام خارج شود و تمام پایتختهای اروپایی
به شمول برلین تماشاچی باشند .طرفهایی که به وین میآیند با این
درک بیایند که راه فراری برای اجرای تعهداتشان ذیل برجام ندارند باید
اطمینان به ایران بدهند که هیچ طرفی نقض برجام را نخواهد کرد و به
بهانههای واهی تعهدات خود را زیر پا نمیگذارند ».او از آلمان انتقاد
کرد و گفت« :آلمان بسیاری از توافقات در دوره برجام را انجام نداد و
مطمئن هستم صدراعظم آلمان از همه جزییات خبر دارد و اگر نباشد
وزارت خارجه آلمان هم این موارد را به اطالع وی خواهند رساند».

حضور رژیم اشغالگر قدس را در همسایگی تحمل نخواهیم کرد
بزاده درباره حضور رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان
خطی 
و انکار این موضوع از سوی آذربایجان نیز گفت :ایران درباره امنیت
ملی خودش هیچگاه با کسی شوخی نداشته است و همه همسایگان
به خوبی میدانند و پیامها با قاطعیت برای همه همسایگان ارسال شده
است .رژیم صهیونیستی هر جا رفته ناامنی و بی ثباتی برده است .قطعا
رژیم صهیونیستی دوست دارد این منطقه را ناامن ببیند .تهران و باکو
باید توجه داشته باشند که طرف ثالثی در این روابط خوب مداخله بیجا
بزاده تصریح کرد :حضور رژیم اشغالگر قدس را در نزدیکی
نکند .خطی 
همسایگی و در جغرافیای خود در هیچ کشوری تحمل نخواهیم کرد.
او درباره سفر امیرعبداللهیان به باکو نیز اظهار کرد« :ارتباطات ما
با آذربایجان در تمامی سطوح برقرار است ».سخنگوی وزارت خارجه
درباره رزمایش جمهوری آذربایجان در خزر تاکید کرد« :منطقه احتیاج
به آرامش دارد و همه طرفها باید به این مسئله توجه دارند .زمانی که
میخواستیم رزمایش برگزار کنیم به همه کشورها و از جمله آذربایجان
اطالع داده بودیم .اینها بدیهیات همسایگی است».
مذاکرات ایران و عربستان
بزاده درباره نشست بعد ایران و عربستان و اینکه آیا سقف
خطی 

زمانی برای آن در نظر گرفته شده است؟ نیز گفت« :بغداد تا به امروز
میزبان خوبی بوده و تا زمانی که امکان وجود داشته باشد ضرورتی بر
تغییر محل گفتوگوها وجود ندارد .گفتگوها به مسیر جدیتری وارد
شده است .نقشه راه و مسیری در حال گفتوگو است .ایران تداوم
سیاستش همواره وجود داشته و معتقد است گفتوگوها بین کنشگران
منطقهای و ایران و عربستان میتواند یکی از ستونهای صلح و ثبات
در منطقه خلیج فارس باشد».
با همه طرفها در افغانستان در تماس هستیم
سخنگوی وزارت خارجه درباره به رسمیت شناختن طالبان هم گفت:
ما با افغانستان روابط مردمی و تجاری بسیاری خوبی داریم و یکی
از ویژگیهای روابط تجاری ایران و افغانستان مردمی بودن و بخش
خصوصی بودن این روابط است.
سفر استاندار خراسان برای اطمینان از ادامه مراوداتی بود که
بسیاری خواست مردم افغانستان است .با همه طرفها در افغانستان
به شمول طالبان در تماس هستیم و زود است درباره دولت فراگیر
افغانستان اظهار نظر کرد.
درباره اقدام تروریستی در قندوز نیز اظهار کرد« :آنچه در قندوز رخ
داد اقدام تروریستی بی سابقه بود و به اشد وجه محکوم میکنیم و
معتقدیم طالبان مسئولیت حفظ امنیت را دارد .ایران بارها گفته است
باید افغانستانی داشته باشیم که عاری از خشونت و تروریسم باشد.
مردم نجیب افغانستان از تروریسم و کشتار خسته هستند».
پایگاههای تروریستی در اقلیم کردستان عراق باید جمع شوند
بزاده درباره حضور گروهکهای تروریستی در خاک عراق
خطی 
اظهار کرد :بارها به دوستان در دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان
عراق گفتهایم که این با حسن همجواری و حسن همسایگی همخوانی
ندارد .این وضعیت قابل ادامه دادن نیست و این پایگاهها باید جمع
شوند .این پایگاهها باید جمع شوند و اینها نمیتواند منبع ناامنی علیه
ما باشند هم اقلیم میداند و هم دولت مرکزی عراق.

چه شد که تهران و ریاض به فکر مذاکره افتادند؟
 Gregory Aftandilianدر اندیشکده «عرب سنتر» در امریکا
نوشت :مذاکرات بین مقامات عربستان سعودی و ایران در بغداد که
از ماه آوریل به صورت دوره ای انجام می شد ،به این گمانه زنی دامن
زد که این دو قدرت منطقه ای ممکن است آماده باشند تا اختالفات
خود را کنار بگذارند و به نوعی به توافق برسند .خروج آمریکاییها از
افغانستان بر این گمانه زنی افزوده است ،زیرا با این اقدام مقامات
واشنگتن به سعودیها این سیگنال را دادند که ریاض دیگر نمیتواند
مانند گذشته به چتر امنیتی ایاالت متحده تکیه کند .بنابراین این ایده
تقویت می شود که سعودیها باید تالش کنند تا با دشمنان خود در
شمال شرق نزدیک شوند.
اگرچه عربستان سعودی و ایران همیشه دشمن نبوده و حتی قبل
از انقالب ایران در سال  1979با یکدیگر همکاری داشته اند ،اما آنها
هنوز تا بازگشت به روابط عادی فاصله زیادی دارند .تفاوتهای
اساسی بین آنها در مورد مسائل و درگیریهای منطقه ای به چشم
میخورد .از سوی دیگر ،هر دو از اقلیتهای مذهبی در کشور مقابل
حمایت می کنند .در حالی که ممکن است تحلیلگرانی که سعی در
درک تضادهای ایران و عربستان دارند بیش از حد به اختالفات شیعه
و سنی اهمیت داده باشند اما نادیده گرفتن این اختالف فرقه ای به
همان اندازه اشتباه خواهد بود.
ایران و عربستان از متحدان دیروز تا دشمنان محتاط امروز
امروزه تا حد زیادی فراموش شده است که عربستان سعودی و

در عمل موجب میشود ایران «تحریم ناپذیر» شود.
پیشنهاد ایران به بریتانیا و همزمان گسیل تانکرهای
سوخت رسان ِ ایرانی از سوریه به مبداء لبنان در
هفتههای اخیر را هم میتوان از همین زاویه مد نظر
قرار داد.
«سایمون واتکینز» ،تحلیلگر انرژی هم چندی
قبل در یادداشتی به این موضوع پرداخته بود که
با کشف این میدان گازی ِ جدید ،ایران توان تامین
 ۲۰درصد از گاز اروپا را پیدا کرده و اینکه این امر
میتواند تهدیدی ژئوپلیتیک برای نقش مسلط
روسیه در بازار گاز اروپا باشد .با این همه ،ایران
به این راحتی نمیتواند گاز خود را به اروپا بفرستد.
جمهوری آذربایجان ،روسیه ،ترکیه ،مصر ،اسرائیل و
حتی مصر ،که همگی میادین گازی قابل استحصال
دارند ،رقبای ایران هستند .از طرفی ،تجربه نشان
داده که انتخاب شریک برای واردات انرژی ،بیش
از آنکه ناظر به حساب و کتابهای اقتصادی باشد،
ناظر به روابط سیاسی است.
«آنگال مرکل» ،صدراعظم آلمان به تازگی گفته بود
که  ۲هفته آینده برای مذاکرات برجام اهمیتی حیاتی
دارند و همزمان ،ایران هم اعالم کرده به زودی به
میز مذاکره بر میگردد .اگر مذاکرات برجام به
حصول نوعی توافق (ولو نیم بند و موقت) میان ایران
و قدرتهای جهانی ختم شود ،شاید پرونده تامین
گاز اروپا توسط ایران هم به عنوان عاملی قوام بخش
ِ
در روابط ایران و غرب ،روی میز بیاید.

ایران زمانی در یک جبهه قرار داشتند .هر دو کشور از مخالفان شدید
کمونیسم و اتحاد جماهیر شوروی بودند که در بیشتر دوران جنگ
سرد با ایاالت متحده همکاری داشتند و حتی علیه رادیکالهای به
اصطالح عرب مانند جمال عبدالناصر مصری که از مسکو کمک نظامی
دریافت می کرد ،با یکدیگر متحد بودند .هنگامی که انگلیسیها در
اوایل دهه  1970از خلیج فارس خارج شدند ،ایاالت متحده استراتژی
«ستون دوقلو» را اجرا کرد که بر اساس آن دو کشور حامی منافع
غرب در منطقه ی نفت خیز خلیج فارس بودند .ایران به وضوح قل
بزرگتر در این مشارکت بود که منجر به نارضایتی عربستان شد ،اما
این مانع همکاری دو کشور نشد.
این اتحاد ضمنی با انقالب ایران و سرنگونی محمدرضا شاه پهلوی
در سال  1979از هم پاشید .امام خمینی ،رهبر معظم انقالب ایران
الهام بخش بسیاری از گروه های شیعه در جهان عرب بود ،تحولی
که سعودیها آن را به عنوان یک تهدید تلقی کردند .از سوی دیگر،
رهبر ایران یک پیام اسالمی داشت مبنی بر اینکه سلطنت با اسالم
ناسازگار است ،این موضوع نیز خوشایند ریاض نبود .ناآرامی ها در
استان های شرقی عربستان ،تصرف مسجد جامع در مکه توسط
رادیکال های سنی در سال  1979و تظاهرات دوره ای حجاج ایرانی در
مراسم حج (زیارت) که به دنبال انقالب ایران انجام شد ،همگی تیره
شدن روابط دوجانبه ی تهران-ریاض را به دنبال داشت .اگرچه در
دوران ریاست جمهوری معتدل محمد خاتمی ( )2005-1997تنشها

تا حدودی کاهش یافت اما روابط آنها هرگز نزدیک نشد .عربستان
معتقد بود که ایران تا حدی در بمباران برج خبر در سال  1996که
باعث کشته شدن تعدادی از پرسنل نظامی آمریکا و اتباع سعودی
شد ،نقش داشت.
حمله آمریکا به عراق در سال  2003باعث تضاد بیشتر عربستان و
ایران شد .ریاض طرفدار صدام حسین ،رئیس جمهور عراق و رژیم
بعثیاش که پس از حمله عراق به کویت در سال  ،1990پادشاهی
را تهدید کرد ،نبود .اما عربستان سعودی وقتی ایران از خالء قدرت
در عراق پس از سال  2003برای افزایش نفوذش استفاده کرد ،نگران
شد .عربستان رژیم جدید عراق به رهبری شیعه را به عنوان ضمیمه
ایران تلقی و سالها حتی از اعزام سفیر خود به بغداد خودداری کرد.
کاتالیزور گسست در روابط عربستان و ایران ،اعدام شیخ نمر النمر،
روحانی تندروی سعودی شیعه در اوایل سال  2016بود .او در ایران
آموزش مذهبی دیده بود .اگرچه سعودی ها وی را به همراه  46سنی
در همان روز اعدام کردند ،به این امید که این اقدام به عنوان یک
رویداد ضد شیعه تلقی نشود اما ایران و گروه های شیعه در منطقه
به این موضوع به لحاظ فرقه ای نگاه کردند .وقتی جمعیتی در تهران
در اعتراض به اعدام نمر سفارت عربستان را به آتش کشیدند و پلیس
ایران هیچ اقدامی برای حفاظت از تاسیسات دیپلماتیک این کشور
نکرد ،ریاض روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد .به زودی
تشدید اختالفات فرقه ای بروز کرد.

نخست وزیر عراق از بازداشت معاون البغدادی
و یکی از مهم ترین رهبران داعش خبر داد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از پایگاه شفق نیوز،
مصطفی الکاظمی ،نخست وزیر عراق در توییتی
نوشت :در زمانی که چشمان قهرمانان ما در
نیروهای امنیتی برای حفظ امنیت انتخابات
باز بود شاخه اصلی آنها در دستگاه اطالعات
یکی از سخت ترین عملیات اطالعاتی خارج از
مرزها را انجام داد .این عملیات به بازداشت
سامی جاسم ،ناظر مالی داعش و معاون ابوبکر
البغدادی ،سرکرده سابق داعش منجر شد.
الکاظمی یکشنبه بعد از انداختن رای خود
در صندوق انتخابات پارلمانی گفته بود که یک
حادثه بزرگ امنیتی را اعالم خواهد کرد.
همچنین گروه اطالع رسانی تحوالت امنیتی
عراق در بیانیهای درباره جزئیات این عملیات
اعالم کرد :همزمان با انتخابات به مردم عزیزمان
خبر بازداشت سامی جاسم محمد جعاطه العجوز
الجبوری ملقب به ابوآسیا و ابوعبدالقادر الزبیدی
را میدهیم .این مجرم در عملیات منحصر بهفرد
نیروهای قهرمان ما در دستگاه اطالعات و در
عملیات ویژه خارج از مرزها بازداشت شد .وی
از مهم ترین افراد تحت تعقیب بین المللی و از
نزدیکان کمیته اداره داعش و عبدالله قرداش،
رهبر کنونی داعش است.
در این بیانیه آمده است :سامی پستهای
رهبری و امنیتی و مالی در داعش داشته است
که از جمله آن معاون ابوبکر البغدادی است.
همچنین رئیس دیوان بیت المال داعش و
معاون والی دجله بوده است .داعش در دوره
اخیر به خاطر بازداشت مهم ترین رهبرانش
با حمالت دردناکی روبرو شد و این حمالت
باعث تقویت امنیت کشور و ممانعت از ادامه
اقدامات جنایتکارانه داعش در عراق میشود .با
مردم عراق عهد میبندیم که نیروهای امنیتی ما
همواره برای حفظ ثبات کشور تالش میکنند.

رسوایی جدید خاندان آلسعود و
دونالد ترامپ
واشنگتن پست در گزارشی فاش کرد خانواده
سلطنتی عربستان در نخستین سفر دونالد
ترامپ به ریاض چندین هدیه تقلبی به او
دادهاند.
به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران
جوان به نقل از واشنگتن پست ،خانواده
سلطنتی عربستان در نخستین سفر دونالد
ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا به
عربستان به او و اطرافیانش دهها هدیه از جمله
سه جلیقه بافته شده از پوست ببر سفید و خز
یوزپلنگ و یک خنجر با دستهی عاج فیل هدیه
کرده است.
از فرآیند تبادل هدایا بین رئیس جمهوری
آمریکا و مقامات خارجی به عنوان یک فرآیند
بسیار منظم یاد میشود .ولی این فرآیند به ظاهر
منظم ،رسواییهای بسیاری را برای دولت ترامپ
به بار آورده است.
پس از اهدای این هدایا به ترامپ ،وکیل کاخ
سفید داشتن خز و خنجر که قانون گونههای در
خطر انقراض را نقض میکند ،ناشایست خواند.
این در حالی است که دولت ترامپ این هدایا را
حفظ کرده و دریافت آنها را فاش نکرده است.
در آخرین روز کاری ترامپ ،کاخ سفید مجددا
به قضیه ورود کرد و هدایا را به اداره خدمات
حیات وحش آمریکا سپرد .این اداره نیز به دلیل
نقض قانون به خطر انداختن گونههای در حال
انقراض ،هدایای سعودی را توقیف کرد.
نکته حائز اهمیت اینجاست که پس از
بررسیهای به عمل آمده ،هدایای عربستان
تقلبی از آب در آمد.
تایلر چری ،سخنگوی وزارت داخله آمریکا که
بر خدمات حیات وحش نظارت میکند ،گفت:
«بازرسان حیات وحش و عوامل ویژه تعیین
کردند که خزهای استفاده شده در این جلیقهها
رنگ آمیزی شده و از گونههای محافظت شده
ساخته نشدهاند.
عالوه بر این ،دولت ترامپ هرگز فاش نکرد
که جارد کوشنر ،داماد آقای ترامپ و مشاور
ارشد کاخ سفید نیز دو شمشیر و یک خنجر از
سعودیها دریافت کرده است.

