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بینالملل

محیط زیست

طوفان مخوف مایکل در راه فلوریدا

طوفان دریایی مایکل با شدت و قدرت به سواحل فلوریدا نزدیک میشود.
نزدیک  ۴۰۰هزار نفر بایســتی خانههای خــود را ترک کنند و به مکانی امن
بروند .شدت طوفان به درجه چهار رسیده ،که به باالترین درجه ممکن نزدیک
است .به گزارش دویچهوله طوفان دریایی موسوم به مایکل با سرعت و حدتی
شدیدتر به ســواحل فلوریدای آمریکا نزدیک میشــود .مرکز سوانح طبیعی
میامی ،شــدت طوفان را چهار از پنج درجه ارزیابی کرده و نسبت به خطرات
مرگبار آن هشــدار داده است .گفته میشود که طوفانی با این شدت و قدرت
از دهها ســال پیش بیسابقه اســت .طوفان حوالی نیمروز ،به وقت محلی ،به
ساحل اقیانوس اطلس میرسد و ساکنان با نگرانی و التهاب منتظر آن هستند.
«ریک اسکات» ،فرماندار فلوریدا ،از اهالی ایالت خواسته است که با پیروی
از راهنمایی مســئوالن ،خانههای مسکونی خود را ترک کنند و به اماکن امن
بروند .او گفته اســت با امواج بلندی که در ســاعات آینده به ساحل میتازند،
خطر مرگ همراه اســت .طوفان دریایی مایکل پیش از رســیدن به سواحل
فلوریدا ،قدرت ویرانگر خود را به کشورهای دیگر نشان داد :در سان سالوادور
با بارندگی شــدیدی همراه شد و خرابی زیادی به بار آورد .در کوبا نیز اثراتی
مخرب به جا گذاشت ،سیالب به راه انداخت و جریان آب و برق را در شهرها
و روستاهای زیادی قطع کرد.
پولتیک

پیشبرد سیاستهای مهاجرتی ترامپ با تحریف دادهها

یــک عضو کنگره آمریکا در نامهای از جامعه اطالعاتی آمریکا خواســت تا
به گزارشهایی که تاکید دارند دولت ترامپ با هدف پیشــبرد دستور کار ضد
مهاجرتی خودش اقدام به دســتکاری هدفمند اطالعات کرده اســت ،پاسخ
دهند .به گزارش اسپوتنیک« ،آدام شیف» ،عضو دموکرات مجلس نمایندگان
آمریکا خطاب به روســای دفتر مدیــر اطالعات ملــی ،اداره امنیت داخلی،
مرکز ملی ضد تروریســم و افبیآی نوشت :شــاید این دولت در حال تدوین
سیاستی بر پایه تئوریهای حمایت نشده باشد و به صورت هدفمند روندهای
بروکراتیک ناراحتکننده که برای توجیه کاهش پذیرشها اســتفاده میشود،
اعمال میکند .آدام شــیف در این نامه از آژانسهای مذکور خواســت تا ۳۱
اکتبر تجزیه و تحلیلهای کاملی درباره تهدید امنیتی مهاجران و پناهجویان
ارائه کنند.
پیش از این رســانهها گزارش دادند ،دولت ترامپ تالشــی هماهنگ برای
کاهــش یا تحریف تجزیــه و تحلیلهای این جامعه اطالعاتــی انجام داده تا
کاهــش پذیــرش پناهجویان را توجیه کنــد و به طرق دیگــر مانع از ورود
خارجیها شــود .دولت ترامپ هفته گذشــته اعالم کرد ،آمریکا تنها  ۳۰هزار
پناهجو را برای ســال مالی  ۲۰۱۹میپذیــرد که کمترین میزان پذیرشها از
زمان آغاز برنامه مهاجرتی از  ۱۹۸۰است .براساس آمار وزارت خارجه آمریکا،
ســال  ۲۰۱۶که آخرین ســال ریاســت جمهوری «باراک اوباما» بود ،ایاالت
متحده حدود  ۸۵هزار پناهجو را پذیرفته بود.
رویداد

انتصاب اولین وزیر پیشگیری از خودکشی در جهان

نخســت وزیر بریتانیا اولین وزیر پیشــگیری از خودکشی در جهان را در
دولت خود منصوب کرد تا شاید آمار خودکشی در این کشور را کاهش دهد.
به گزارش پرس آسوسیشــن« ،ترزا می» نخست وزیر بریتانیا به مناسبت
روز جهانی بهداشــت روانی اعالم کرد که «جکی دویل پرایس» وزیر بهداشت
بریتانیا یک تالش ملی در این زمینه را رهبری کرده و قصد دارد ذهنیت بیجا
که نمیگذارد مردم به سراغ کمک خواستن بروند را پایان دهد.
براساس آمارها هر سال  4500نفر در بریتانیا دست به خودکشی میزنند و
خودکشی همچنان علت عمده مرگ در مردان زیر  45سال محسوب میشود.
ترزامی در مراســمی به مناسبت روز جهانی بهداشــت روان گفت زمانی
که من نخســت وزیر بریتانیا شدم ،روی پلکان ســاختمان داونینگ استریت
ایستادم و متعهد شدم که با بی عدالتیها گزنده در جامعهمان مبارزه کنم.
او تصریح کرد :کمتر بی عدالتی اســت که شــدیدتر از بی عدالتی نسبت
به کســانی که مبتال به مشکالت مربوط به بهداشــت روان هستند ،باشد اما
ما با یکدیگــر میتوانیم این وضعیت را تغییر دهیم و به این ذهنیت بیجا که
خیلیها را مجبور به رنج بردن در سکوت میکند پایان دهیم .ما میتوانیم از
تراژدی از بین رفتن جان بســیاری از افراد بر اثر خودکشی پیشگیری کنیم.
مــا میتوانیم به خوب بودن وضعیت روحی و روانــی فرزندانمان اولویتی که
شایسته آن است ،بدهیم.
براساس این تصمیم نخست وزیر بریتانیا« ،دویل پرایس» اکنون به سمت
وزیر بهداشت روان-پیشگیری از خودکشــی و نابرابریها منصوب میشود و
قرار است تضمین کند که در هر منطقهای در بریتانیا برنامههایی برای متوقف
کــردن مرگهای غیر ضروری اجرا شــده و طرح میکنــد چطور تکنولوژی
میتواند به شناسایی کسانی که بیشترین ریسک را دارند ،کمک کند.
وی گفــت :من درک میکنم که تاثیر خودکشــی چقدر میتواند تراژیک،
ویرانگر ،بلندمدت و خانودهها و جوامع باشــد .من در ســمتم به عنوان وزیر
بهداشــت خیلی افراد را دیدهام که داغدار خودکشی و ماجراهایش بودهاند و
ماجراهای آنها مدتها در ذهن من باقی خواهد ماند.
ژورنالیسم
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نماینده آمریکا در سازمان ملل تا سه روز دیگر معرفی میشود

چشم «ایوانکا» به دنبال صندلی «نیکی»

«دونالد ترامپ» پس از اســتعفای «نیکی
هیلی» ،نماینده آمریکا در سازمان ملل ،اعالم
کرد جانشــین او طی دو تا ســه هفته آینده
معرفی خواهد شــد .در این بین نام چند تن
برای تصدی این پســت مطرح شده ،از جمله
«ایوانکا ترامپ» ،دختر رییسجمهور.
«نیکــی هیلی» ،نماینده ایــاالت متحده
آمریکا در ســازمان ملل متحد ،نهم اکتبر در
اقدامی غیرمنتظــره از مقام خود کنارهگیری
کرد .استعفای او از ســوی «دونالد ترامپ»،
رییسجمهوری آمریکا نیز پذیرفته شــد .با
کنار رفتن هیلی ،بحث جانشــین احتمالی او
در رسانهها داغ شده است.
به گزارش دویچهوله «دینــا پاول» ،قائم
مقام پیشین مشاور امنیت ملی آمریکا ،یکی
از پنج گزین ه احتمالی اســت کــه ترامپ از
او برای تصدی پســت هیلی نام برده اســت.
پاول که اینک به عنوان مدیر اجرایی شرکت
گلدمــن ســاکس فعالیــت دارد ،در دوران
ریاســتجمهوری «جورج دبلیــو بوش» به
عنوان یکی از دســتیاران وزیــر امور خارجه
مشغول به کار بود.
«ریچارد گرل» ،ســفیر کنونی آمریکا در
آلمــان نیز ،هر چند به گفته ترامپ جزو پنج
نامزد اصلی به شــمار نمــیرود ،اما حضور او
بین این گزینهها کامال منتفی نشده است.
رییسجمهــوری آمریــکا همچنیــن از
دختــرش ایوانــکا نیز بــه عنــوان یکی از
جانشــینهای احتمالی هیلی نام برده ،اما در
عین حال اذعان کرده که نامزد کردن ایوانکا
بــرای تصدی ســمت نمایندگــی آمریکا در
سازمان ملل ،احتماال اتهام خویشاوندساالری
را متوجه او خواهد کرد.
«ایوانکا ترامپ» نیز با انتشــار یک توییت
این احتمال را رد کرده است .او نوشت« :کار
کردن در کاخ ســفید در کنار عــده زیادی
از همــکاران فوقالعاده یک افتخار اســت و
میدانم که رییسجمهور یک جانشــین توانا
برای نماینــده هیلی پیدا خواهــد کرد .این
جانشین من نخواهم بود».

ترامپ روز سهشنبه در یک دیدار مشترک
بــا نیکی هیلی در کاخ ســفید به خبرنگاران
گفت ،هیلی از شــش ماه پیش درخواســت
اســتعفای خود را مطرح کرده و گفته بود از
پایان سال  ۲۰۱۸مدتی به استراحت احتیاج
دارد.
آینده سیاسی هیلی

خبرگزاری فرانســه گزارش داده که گفته
میشود نیکی هیلی بدهیهای سنگینی دارد
که گمــان میرود بــرای بازپرداخت آنها ،به
دنبال شــغلی پردرآمدتری در عرصه اقتصاد
خصوصی اســت .برخی رســانهها نیز اعالم
کردهانــد که «نیکــی هیلی» بعــد از کناره
گیری از سمت سفیر آمریکا در سازمان ملل
به عنوان مشــاور دولت ترامپ در افغانستان
مشغول به کار خواهد شد.
پایگاه اطالع رســانی آمرکایی پلیتیکس
معتقد است که «نیکی هیلی« در مصاحبه با
خبرنگاران گفته است که من از سمت سفیر
آمریکا در ســازمان ملل کناره گیری کرده و
به زودی پســت مشاور در افغانستان را قبول
خواهم کرد .اگرچه کار کردن در سازمان ملل
بسیار خوشــایند من بود ،اما فکر میکنم که
با حضور خود در حوزه مشاور جنگ ساالری
افغانستان نیز قادرم تواناییهایی خود را نشان
دهم .ما باید هرچه زودتر جنگ طوالنی مدت
افغانســتان را پایان دهیم.بعد از انتشــار این
خبر برخی از روزنامههــای مخالف ،هیلی را
بعد از کالنتر واشنگتن به عنوان قصاب جدید
آمریکا در کابل نامیدند.
هیلی کــه پیش از این فرماندار پیشــین
کارولینــای جنوبی بوده اســت و اعالم کرده
اســت که هنوز نمیداند در آینده چه کاری
انجام میدهد ،اما خاطرنشــان کرده است که
او بــرای انتخابات ریاســتجمهوری 2020
در کمپین حمایــت از ترامپ حضور خواهد
داشت.
واکنشها به استعفای هیلی

اســتعفای هیلی واکنشهای زیادی را در
ســازمان ملل به همراه داشته است .نماینده

قابلیت هک در سیستمهای تسلیحاتی آمریکا

براســاس یک گزارش جدید دولتی در آمریکا ،دشمنان میتوانند به راحتی
سیستمهای تسلیحاتی جدید این کشــور را هک کنند .به گزارش خبرگزاری
فرانسه ،دفتر حسابرسی دولت آمریکا اعالم کرده که پنتاگون از این مساله آگاه
نیســت که چقدر هک سیســتمهای دفاعی جدید و دستیابی به کامپیوترها و
نرمافزارهای این سیســتمها از سوی دشمنان آســان است .علت اصلی آن نیز
پســووردهای ضعیف و ارتباطات رمزگذاری نشده است .در این گزارش ،ارتش
آمریکا به نداشــتن یک امنیت سایبری مناســب در طراحی و روند استفاده از
تسلیحات وابسته به کامپیوتر متهم شده و در آن آمده که تولید کنندگان این
تسلیحات اغلب درباره مسائل امنیت سایبری اطالع کافی ندارند.

کوتاه از جهان

بازداشت پسر کوچک مرسی

الجزیره :رسانههای مصری از بازداشت پسر کوچک رئیسجمهوری مخلوع
این کشور خبر دادند .همســر «محمد مرسی» ،رئیسجمهوری مخلوع مصر
اعالم کرد که مقامات این کشور دیروز (چهارشنبه) پسرش عبداهلل را بازداشت
کردند .این رســانهها دلیل بازداشــت وی را اعــام نکردهاند .مقامات مصری
نیز در این باره گزارشــی ندادهاند .برخی فعاالن میگویند بازداشت «عبداهلل
مرسی» بعد از مصاحبهاش با خبرگزاری آسوشیتدپرس صورت گرفت .وی در
این مصاحبه گفته بود که روحیه مرسی بسیار باالست و موضعش ثابت است.

تالش کرهجنوبی برای لغو تحریمهای کرهشمالی

کیودو :وزیر خارجه کرهجنوبی دیروز (چهارشــنبه) اعالم کرد ،ســئول
در حال بررســی حذف تحریمهایی اســت که پس از غرق شدن یک کشتی
جنگی کرهجنوبی علیه کرهشــمالی اعمال شــد« .کانــگ کیونگ-وا» ،وزیر
خارجه کرهجنوبی تاکید کرد :ما در حال بررســی این مساله و رایزنی با یک
آژانس دولتی مرتبط هستیم .این تحریمها که تحت عنوان  ۵.۲۴هم شناخته
میشود ،پس از حمله اژدری به یک کشتی جنگی کرهجنوبی علیه کرهشمالی
اعمال شد و تراکنشهای اقتصادی با کرهشمالی متوقف شد .پیونگیانگ این
مساله را که عامل حمله بوده باشد ،رد میکند.

انهدام قایق جنگی ائتالف عربی توسط انصاراهلل

روســیا الیوم :جنبش انصاراهلل اعالم کرد ،دیروز (چهارشنبه) یک قایق
جنگی وابســته به ائتالف عربی را روبروی ســواحل یمن منهدم کرده است.
نیروهای دریایی و دفاع هوایی یمن وابسته به انصاراهلل یک قایق جنگی وابسته
به ائتالف عربی را روبروی سواحل یمن و سواحل شهرستان مرزی میدی مورد
هدف قرار داد .یک منبع در نیروهای دریایی یمن گفت ،همه اعضای این قایق
در اثر این حمله کشته شدند.

تندترین منتقد روسیه

دویچه وله در تحلیلــی از عملکرد هیلی
نوشته است« :در حال حاضر چندان عاقالنه
به نظر نمیرسد که خروج هیلی از کاخ سفید
ترامپ را موجب نگرانی یــا ناراحتی بدانیم.
هنوز مشخص نیست که آیا این اقدام هیلی از
مدتهای پیش برنامه ریزی شده بود یا اینکه
به رغم انکار مکرر ،به دنبال برنامهریزی برای
رقابت با ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری
 ۲۰۲۰است».
اگر با صراحت بگوییم ،ســوابق او آنچنان
که باید درخشان نیست .در دو سال فعالیتش
در سمت سفیر آمریکا در سازمان ملل او تنها

خروج از نهادهای سازمان ملل

هیلی یکی از نخســتین و عالی رتبهترین
اعضای زن کابینه ترامــپ بابت آنچه که در
دوران فعالیتش انجــام داد ،در یادها خواهد
ماند :با حمایت او آمریکا از توافق آب و هوایی
پاریس ،برجام ،یونسکو و شورای حقوق بشر
سازمان ملل خارج شد.
او به خاطر تهدید ســایر اعضای سازمان
ملل در توئیتر در یاد خواهد ماند زمانی گفته
بود آمریکا اســامی آن دسته از کشورهایی را
که از قطعنامه نمادین محکوم کردن تصمیم
واشنگتن در انتقال ســفارتش از تل آویو به
قدس حمایت کردند ،ثبت میکند.
او را به یاد خواهیم داشت که اصل جدید
و خطرناکی را مطرح کرد که به واســطه آن
آمریکا تنها به کشــورهایی کمک میکند که
دوست باشند؛ به این معنا که آنها در تبعیت
از مواضــع دولت واشــنگتن رفتار کرده و در
سازمان ملل در راســتای منافع آمریکا رای
دهند .شــاید هم و البته به طــور حتم باید
او را بابت ایــن حقیقت به یاد بیاوریم که در

معاون وزیر خارجه روســیه اعالم کرد که در حال حاضر این کشور شاهد
تالشهایی برای انتقال تروریستهایی از ادلب به عراق است.
به گزارش تاس روســیه به نقل از «اولگ ســیرومولوتوف» ،معاون وزیر
خارجه این کشــور گزارش داد ،تالشهایی برای انتقال کسانی که تروریست
خوانده میشــوند از ادلب به عراق انجام میشــوند ،از این تالشها ممانعت
شده است و عراق مسؤولیت این امر را برعهده گرفته است زیرا این کشور به
تروریستهای جدیدی نیاز ندارد.
سیرومولوتوف در ادامه به گذرگاههای آرام تروریستها اشاره کرد که در
حال حاضر در خاک اندونزی ،شبه جزیره سینا و افغانستان وجود دارند.

دیدار ترامپ با اون ،پس از انتخابات نوامبر
رییس جمهــوری آمریکا اعالم کــرد دیدار بعدیاش
بــا رهبری کره شــمالی که قــرار بود مــاه آتی میالدی
برگــزار شــود ،تــا پــس از انتخابــات کنگــره انجــام
نمیگیرد.
به گزارش واشــنگتن پســت «دونالد ترامپ» رییس
جمهوری آمریکا اعالم کرد :در حال حاضر نمیتوانم برای
دیدار با «کیم جونگ اون» رهبری کره شمالی ،آمریکا را
تــرک کنم چرا که کمپینهای مربوط به انتخابات کنگره
مرا مشغول کرده است و نمیتوانم برنامهریزی برای دیدار
با رهبری کره شمالی داشته باشم.
ترامــپ اخیرا چهــار کمپیــن را بــرای کاندیداهای
جمهوریخواه در سراسر آمریکا برگزار کرد و چهار مورد
دیگر نیز پیشرو دارد .اوایل روز سهشنبه نیز ترامپ گفت
که کارمنداناش به دنبال ســه یا چهار موقعیت مناسب
برای برگزاری دیدار با رهبری کره شمالی هستند و گفت

در برخی پروندههــای خاص آن هم بصورت
ضمنی از حقوق بشــر دفاع کرد بود و یکی از
تندترین منتقدان روسیه در دولت ترامپ بود.

انتقال تروریستها از ادلب به عراق

دوران فعالیتش واشــنگتن کمک به صندوق
جمعیت ســازمان ملل ،نهاد مربوط به آژانس
بهداشــت باروری را متوقف کرده و بار دیگر
قانون موســوم به قانــون محدویت جهانی را
اجرایی کرد که دولــت آمریکا را از کمک به
گروههای بینالمللی سالمت که حامی سقط
جنین هستند ،منع میکند.
مشوق «نخست آمریکا»

هیلی حامی سرســخت سیاست «نخست
آمریــکا»ی ترامپ بوده اســت که در اصل با
اولویتها و اصول اولیه سازمان ملل مغایرت
دارد .در دفاع از او برخی ممکن است بگویند
که او تالش میکرد تا بهترین اســتفاده را از
موقعیتش بــرای جلوگیری از خرابکاریهای
بیشــتر ترامپ بکار گیرد و آنها ممکن است
که هشدار دهند جانشــین او شاید بدتر هم
باشد ،اما چنین فرصتی مدتهاست که دیگر
از دســت رفته است .با هر اســتانداری که
بخواهیم در نظر بگیریــم ،هیلی را نمیتوان
نه یک میانه رو و نه حتی یک جمهوری خواه
دانست .او حامی و مشوق بزرگ سیاستهای
ترامپ در عرصه جهانی بوده اســت .بنابراین،
دلیلی وجود ندارد که جهان برای این خروج
غیرمنتظره اشک بریزد.

آغاز رزمایش دریایی کره جنوبی

کره جنوبی دیروز (چهارشــنبه) رزمایشــی بینالمللــی را با حضور 13
کشــور آغاز کرد .به گزارش خبرگزاری فرانســه ،این رزمایش پنج روزه در
یک جزیره جنوبی به نام ججو آغاز شــد .قرار اســت در این رزمایش در کل
 13کشــور از جمله کره جنوبی ،آمریکا ،روسیه و هند ناوهای خود از جمله
نــاو هواپیمابر یواساس رونالد ریگان را به نمایــش بگذارند .هم چنین 20
جنگنده نیز در آن شــرکت میکنند .روســیه و آمریکا بیشترین تجهیزات
نظامی را برای حضور در این رزمایش اعزام کردهاند .هریک ســه ناو ارسال
کردهاند و همچنین مسکو رزمناو موشکی واریاگ را نیز فرستاده است .چین
نیز قرار است هیاتهایی را به این رزمایش اعزام کند ،اما ناوی نفرستاده است.

تقویت نظامیان در کنگره برزیل

که کره شــمالی در حال تبدیل شدن به یک کشور بسیار
موفق است.
رییس جمهوری آمریــکا همچنین ادامه داد :به نظرم
کرهشمالی از لحاظ اقتصادی رو به موفقیت میرود و من
میخواهم این مسیر ادامه پیدا کند .روابط بین واشنگتن
و پیونگیانگ به شدت در ماههای اخیر فرازونشیب داشته
است.
در ژوئیه «مایک پمپئو» وزیــر امور خارجه آمریکا به
کره شمالی سفر کرد ،اما این سفر با اتهاماتی علیه آمریکا
پایان یافت و ســفر اوت پمپئو به کره شــمالی از ســوی
ترامپ عمدا لغو شــد با این حال اوضاع بین دو کشور در
روزهای اخیر رو به بهبودی گذاشته است.
ترامپ و رهبر کره شمالی اوایل سال جاری میالدی در
سنگاپور دیدار کرده و هدف از این دیدار رسیدن به توافق
برای خلع سالح اتمی برای کره شمالی بود.

دستگیری مظنون به قتل خبرنگار بلغار در آلمان

دولت بلغارســتان اخبار مربوط به دســتگیری یک مــرد مظنون به قتل
«ویکتوریا مارینووا» ،خبرنگار  ۳۰ســاله را تأیید کرد .دادســتانی بلغارستان
گفتــه طبق تحقیقات تاکنونی بعید اســت کــه قتل این خانــم خبرنگار با
انگیزههای سیاسی رخ داده باشد.
به گزارش دویچهوله دولت بلغارســتان صبح روز گذشته انتشار گزارشها
مبنی بر دســتگیری یــک مظنون در آلمــان در ارتباط با قتــل «ویکتوریا
مارینووا» ،خبرنگار تلویزیون بلغارســتان را تأیید کرد .گفته شده که شخص
دستگیرشده دارای تابعیت روس است.
وزیر کشور بلغارستان در یک نشست خبری که با حضور نخستوزیر برگزار
شــد ،اعالم کرد فرد مزبور به درخواست دولت بلغارســتان در آلمان به ظن
تجاوز و قتل دســتگیر شده اســت .او اضافه کرد انتظار میرود این شخص از
آلمان به بلغارستان بازگردانده شود.

روســیه گفت« :این خبــر غیرمنتظره بود و
شــخصا برای مــن خوشــحالکننده نبود».
«واسیلی نبنزیا» که کشورش دارای اختالف
نظرهایی با آمریکا بر ســر ســوریه ،ایران و
مناقشــه اســرائیل و فلســطینیان است ،از
عملکرد هیلی در ســازمان ملل ستایش کرد.
نمایندگان بولیوی ،سوئد و فرانسه در سازمان
ملل نیز از جمله کسانی بودند که از همکاری
با هیلی ستایش کردند.
با این حــال خبرگزاری آسوشــیتدپرس
گــزارش داده که بســیاری از دیپلماتها در
ســازمان ملل معتقدند که هیلی در انتخابات
ریاســتجمهوری بعدی آمریکا نامزد خواهد
شد« .واسیلی نبنزیا» از نیکی هیلی به عنوان
انســانی با انرژی و جاهطلب یاد کرده و گفته
اســت« :من فکر میکنم ما او را بعد از مدتی
اســتراحت که در نشســت کاخ سفید به آن
اشاره کرد ،بار دیگر خواهیم دید».
بنا به نوشته اســپوتنیک« ،باب منندز»،
نیز که یکی از منتقدان دولت ترامپ بشــمار
مــیرود در بیانیهای در توئیتــر اعالم کرد:
«اســتعفای هیلی یک نمونه دیگر از هرج و
مرج در حوزه سیاســت خارجی دولت کنونی
آمریــکا اســت ».وی ادامه داد که او بســیار
نگران خأل رهبری اســت« :خــروج هیلی از
نمایندگی آمریکا در ســازمان ملل بر امنیت
ملی کشور تاثیرگذار خواهد بود».

پیروزی اخیر «خایر بولســونارو» ،کاندیدای راســت
افراطی برزیل در دور اول انتخابات ریاستجمهوری اخیر
این کشور باعث تقویت اقبال کاندیداهای دارای ارتباطات
نظامی در انتخابات کنگره این کشور نیز شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانســه ،روز یکشنبه  22عضو
فعلی یا ســابق ارتش برزیل برای کرسیهای مجلس این
کشــور موســوم به اتاق نمایندگان که  513کرسی دارد،
انتخاب شــدند .این تعــداد بیش از دو برابــر تعداد 10
نماینده نظامی فعلی در مجلس در حال کنارهگیری است.
همچنیــن دو کاندیــدای دارای ارتباطات نظامی هم
در ســنای برزیل انتخاب شــدند .یکی از آنها «ســرجیو
اولیمپیو» گومز که با نام مســتعار «ســرگرد اولیمپیو»
شناخته شــده و عضو حزب سوســیال لیبرال متعلق به
بولسونارو است ،بود .او توانست بیش از  9میلیون رای در
ایالت سائوپائولو در جنوب شرق برزیل کسب کند.

این حزب در عین حال مجموع سهم کرسیهایش در
اتاق نمایندگان را از هشت کرسی به  52کرسی رساند.
در عین حال نهاد آژانسیا برازیل در  27مجلس ایالتی
این کشــور نیز بیش از  60نماینده جدیــد با ارتباطات
نظامی را برشــمرده است« .ژنرال آگوســتو هلنو ریبیرو
پریرا» ،مشــاور نزدیک بولســونارو به یک روزنامه برزیلی
گفــت :این نتیجه ثابــت میکند که امــروز مردم کمتر
در مقابل ارتــش مخالفت دارند .وی خاطر نشــان کرد:
ایــن حقیقت که ما فاصله بیشــتری از یک رژیم نظامی
گرفتهایم به این معنی اســت کــه تعصبها هم تضعیف
شده است.
بولسونارو یک عضو سابق ارتش است که تحسین خود
برای دیکتاتوری نظامی سالهای  1964تا  1985برزیل
را نفی نکرده اســت ،وعده داده چند ژنرال در دولتش در
صورت انتخاب به ریاستجمهوری منصوب خواهند کرد.

نام  15مظنون سعودی در پرونده روزنامه نگار منتقد عربستان منتشر شد

پلیس استانبول در تعقیب قاتالن خاشقچی

گروه بینالملــل :ترکیه نام  15مضنون
ســعودی را در پرونده «جمال خاشــقجی»
منتشــر کرده است .رســانههای ترکیه صبح
روز گذشــته (چهارشــنبه) تصاویر و اسامی
 ۱۵ســعودی را منتشــر کردند و نوشــتند،
مقامــات ترکیــه به ارتبــاط آنها بــا ناپدید
شــدن روزنامهنگار و نویســنده سعودی در
کنســولگری عربستان در اســتانبول ظنین
هســتند .رســانههای ترکیهای اعالم کردند:
بازپرســان معتقدند ،افراد مظنون در شکنجه
«جمال خاشــقجی» روزنامهنگار و نویسنده
منتقد سعودی و قتل او بعد از ناپدید شدنش
در ساختمان کنسولگری دست دارند.
روزنامــه نیویورکتایمز نیز در گزارشــی
نوشــته اســت که یک تیم  ۱۵نفره از سوی
مقامهای ارشد عربســتان سعودی ماموریت
داشتند در کنســولگری این کشور در ترکیه
منتظر ورود «جمال خاشقجی» ،روزنامهنگار
منتقــد عربســتانی شــده و وی را بــه قتل
برسانند.
بنــا به گزارش این روزنامــه آمریکایی در
میان این تیم  ۱۵نفره ،یک پزشک متخصص
بریدن اســتخوان که مأموریــت وی تکهتکه
کردن اســتخوانهای خاشقجی پس از مرگ
او بوده هم حضور داشته است .نیویورکتایمز
به نقل از مقامهای ارشــد ترکیه نوشــته که
این تیم ضربت ،عملیات قتل و تکهتکهکردن
خاشقجی را دوساعته به اتمام رساندند و پس
از آن ترکیه را به مقصد کشــورهای مختلفی
ترک کردند.

ســعودیهایی کــه نامشــان در ترکیــه
رسانهای شده است« :مشعل سعد البستانی»،
«صــاح محمــد الطبیقی»« ،نایف حســن
العریفی»« ،محمد ســعد الزهرانی»« ،منصور
عثمان أباحســین»« ،خالد عایض الطیبی»،
«عبد العزیز محمد الحساوی»« ،ولید عبداهلل
الشهری»« ،ترکی مشــرف الشهری»« ،ثائر
غالــب الحربی»« ،ماهر عبــد العزیز مترب»،
«فهد شــبیب البلوی»« ،بدر الفی العتیبی»،
«مصطفی محمد المدنی»« ،ســیف ســعد
القحطانی» هستند.
این روزنامهها اطالعات بیشــتری درباره
آنچه این  ۱۵ســعودی در اســتانبول انجام
دادهانــد ارائه نکردند ،امــا تاکید کردند ،این
لیســت منتشــر شــده پیشبینیها درباره
دســت داشــتن این تیم  ۱۵نفره در ناپدید
شدن خاشــقجی را تقویت میکند .سیانان
تــرک نیــز در گزارشــی آورد ،هویت هفت
مظنون مرتبط با ناپدید شــدن خاشــقجی
شناسایی شده اســت .این امر بعد از بررسی
 ۱۵۰دوربین کار گذاشــته شــده در اطراف
کنسولگری بوده است.
بخــش تحقیقــات پلیــس ترکیــه تنها
دوربینهــای خیابان خارج از کنســولگری
را بررســی کــرده چراکه مقامات ســعودی
مدعی شــدند دوربینهای مداربسته داخل
کنســولگری در روز حادثــه کار نمیکردند.
شبکه انتیوی نهم اکتبر جاری گزارش داد،
تمام مظنونان در حالی در تصاویر مشــاهده
شدهاند که نیم ساعت قبل از خاشقجی وارد

کنســولگری شده و سه ســاعت بعد آنجا را
ترک کردهاند.
همچنین خبرگــزاری آناتولی ترکیه روز
سهشنبه گزارش داد ،نیروهای امنیتی ترکیه
دو هواپیمایــی را کــه در روز ناپدید شــدن
خاشقجی وارد کشورشــان شده بودند و نیز
سرنشــینان آن را تفتیش کردند اما اثری از
او نیافتند.
این منبع خبری افــزود :نیروهای امنیتی
ترکیه بعــد از اینکــه هیچ چیــز مرتبط با
ناپدید شــدن خاشــقجی در این هواپیما را
نیافتند بــه آن اجازه دادنــد ترکیه را ترک
کند .روزنامهنگارانی که مقابل کنســولگری
عربســتان در اســتانبول تجمــع کردهاند،
گفتند ،شب گذشــته ورود سه نفر به داخل
کنسولگری را مشــاهده کردهاند که یکی از
آنها یک چمدان همراه داشته است.
خبرگزاری آناتولی به نقل از روزنامهنگاران
گــزارش داد ،این افــراد از در پشــتی وارد
کنسولگری شدند و آنها حدود یک ساعت در
آنجا بودند .عربســتان سعودی هنوز واکنشی
به این خبر نداده است.
رویترز نیز نوشــته که مقامهای اطالعاتی
ترکیه به این خبرگزاری گفتهاند که در میان
این تیم  ۱۵نفره ،چند مقام رسمی اطالعاتی
عربستان نیز وجود داشتهاند.
چنــد روز اســت کــه اصحاب رســانه و
روزنامهنگاران همچنین نمایندگان نهادهای
جامعه مدنی مقابل ســاختمان کنســولگری
عربســتان تجمع کردهاند و تحوالت مربوطه
را دنبال میکنند.
در عیــن حــال منابــع در جمعیت خانه
اصحاب رسانه عرب در ترکیه به شبکه الجزیره
گفتند ،مقامات ترکیه اســناد و مدارکی را در
اختیار روزنامههای محلی درباره ناپدید شدن
خاشــقجی قرار دادهاند .مقامات این رســانه
افزودهاند ،مقامــات مربوطه ترکیه کنفرانس
خبری خاصی را درباره جزئیات مطرح شــده
در اسناد برگزار خواهند کرد.

از ســوی دیگر رهبر حزب جمهوریخواه
ترکیه نیز از دولت این کشــور خواست که به
خاطر ماجرای جمال خاشقجی در استانبول
دیپلماتهای عربستان سعودی را اخراج کند.
به گزارش اسپوتنیک« ،کمال قلیچداراوغلو»،
رهبر حزب اپوزیســیون ترکیه در سخنرانی
خود اعالم کرد :باید دیپلماتهای سعودی از
کشور اخراج شوند ،آنها باید عنصر نامطلوب
خوانده شــوند .ترکیه نباید بر سر جرایم رخ
داده سرپوش بگذارد.
اطالع سازمانهای اطالعاتی آمریکا

روزنامه واشــنگتن پست نیز در این رابطه
نوشــته اســت که بنا به اظهــارات یک فرد
مسئول شــنود مکالمات ،نهادهای اطالعاتی
آمریکا میدانستند عربستان برای دستگیری
خاشــقجی طرحی در دســت اجرا دارد .در
گزارش ایــن روزنامه آمریکایی آمده اســت
که مقامات اطالعاتــی آمریکا تماسهای دو
مسؤول عربستانی را درباره جمال خاشقجی،
روزنامهنگار منتقد عربستانی شنود کردند ،اما
از این تماسها معلوم نشد که طرح عربستان
بازداشت جمال خاشــقجی بوده یا قتل وی.
واشــنگتن پســت نوشــت که معلوم نیست
مقامات آمریکایی براســاس این اطالعات به
خاشقجی هشدار دادهاند یا خیر.
وزیر دفاع آمریکا نیز اعالم کرده است که
سرنوشت نویســنده و روزنامهنگار عربستانی
کــه اخیرا ناپدیــد شــده را از نزدیک دنبال
میکند.
درخواست کمک خدیجه از ترامپ و مالنیا
با ادامــه ابهامات در پرونــده این روزنامه
نگار ســعودی نامزد خاشقچی از روابط خود
بــا او و برنامههایی که برای آینده داشــتند،
پــرده برداشــته و از ترامــپ ،مالنیــا و نیز
ولیعهد عربســتان برای روشن شدن وضعیت
خاشقجی درخواست کمک کرد.
به گزارش رایالیــوم« ،خدیجه چنگیز»
 ،نامــزد «جمال خاشــقجی» ،روزنامهنگار و
نویســنده عربســتانی که از دوم اکتبر پس

از ورودش بــه کنســلولگری این کشــور در
اســتانبول ترکیه ناپدیده شــده ،از «دونالد
ترامپ» ،رئیس جمهوری آمریکا برای روشن
شدن این موضوع درخواست کمک کرد.
خدیجه در مقالهای به روزنامه واشــنگتن
پســت که نامزدش با آن همکاری داشــت،
نوشــت« :از ترامپ و مالنیا ترامپ ،بانوی اول
آمریکا میخواهم برای بررســی ناپدید شدن
جمال کمک کنند».
نامزد ترکیهای خاشــقجی در این مقاله از
ولیعهد عربستان هم خواســت تصاویر ثبت
شــده در دوربینهای مداربسته کنسولگری
این کشــور در اســتانبول را منتشر کند ،او
نوشت« :با وجودی که این حادثه ممکن است
بحران سیاسی میان دو کشور به پا کند ،نباید
از جنبه انســانی آن غفلت شــود ».خدیجه
میافزاید ،به همراه جمال برای ازدواج آماده
میشــدند و به همین دلیل این روزنامه نگار
به کنسولگری رفت ،تنها چیزی که آنها به آن
نیاز داشتند یک برگه بود.
وی در ادامه نوشــته است :خاشقجی پس
از دیدار مثبتی که با کارمندان کنســولگری
چنــد روز پیش از ناپدید شــدنش داشــته،
دوم اکتبر بــدون کوچکترین شــک درباره
امنیتش به آنجا بازگشــت .من ســه ساعت
جلوی ساختمان کنسولگری منتظر بازگشت
جمــال بودم و پــس از این همــه انتظار به
بعضی از دوستان خبر داده و درباره جمال در
ساختمان کنسولگری پرسیدم گفتند :جمال
همین االن اینجا را ترک کرد .من با «یاسین
اوکتای» ،مشــاور رئیس جمهــوری ترکیه و
یکی از دوستان قدیمی جمال تماس گرفتم و
بعد مساله ناپدید شدن او همه جا پخش شد.
وی بار دیگــر تکرار کرد که خاشــقجی
وارد کنســولگری شــد و به هیچ وجه از این
ســاختمان خارج نشد .خدیجه در مقاله خود
تاکید کرد که خاشــقجی درخواست دریافت
تابعیــت آمریکایی داده و دلیل ســفرش به
ترکیه ازدواجشان بوده است.

