
ظاهراً تحقیرهای 
محمد بابائی
      گزارش

پی در پی امریکا 
ب�ه رگ غی�رت 
س�عودی       ها بر خورده، هرچند هنوز هم هیچ 
مقام رسمی سعودی حاضر نیست در مقابل این 
تحقیرها موضع گیری كند. خبرگزاری رسمی 
عربستان س�عودی دی�روز از ق�ول یك مقام 
ناشناس سعودی نوشت كه ریاض به هر تحریم 
اقتص�ادی در واكنش به ناپدید ش�دن جمال 
خاشقجی به شدت واكنش نشان خواهد داد. 
س��عودی       ها یك هفته بعد از س��كوت در پرونده 
جمال خاشقجی ، برای اولین بار و البته از طریق 
یك مقام ناشناس در مقابل موضع دولت امریكا 
موضع گیری كردن��د؛ موضع گیری ك��ه البته تا 
اینجای كار، فقط روی كاغذ است. دونالد ترامپ 
گفته ب��ود كه عربس��تان بدون امری��كا دو هفته 
هم دوام نمی آورد ولی حاال خبرگزاری رس��می 
عربس��تان به نقل از یك منبع رسمی این كشور 
گزارش كرد: »پادشاه سعودی به هر اقدامی علیه 
این كشور با واكنشی شدیدتر پاسخ خواهد داد. 
اقتصاد سعودی نقشی حیاتی و تأثیرگذار بر اقتصاد 
جهانی دارد.« خبرگزاری رسمی سعودی در ادامه 
می نویسد: »پادشاهی سعودی هرگونه تهدید و 
تالش برای تضعیف این كش��ور را به طور كامل 
رد می كند؛ چه این تهدید تحریم اقتصادی باشد 
و چه استفاده از ابزارهای سیاسی یا تكرار اتهامات 
دروغین.« مدیركل شبكه تلویزیونی »العربیه« هم 
دیروز در یادداشتی به گزینه های محتمل ریاض 
برابر تحریم های امریكا از جمله نفت 200 دالری، 
اس��تفاده از ارزهای دیگر به ج��ای دالر و تغییر 
رویكرد در قبال ایران اشاره كرد. به نظر می رسد 
این موضع سعودی       ها در واكنش به موضع دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریكا است كه تحت فشار 
افكارعمومی، ریاض را به »مجازاتی سخت « تهدید 
كرده است. به گزارش فارس، »تركی بن عبداهلل 
الدخیل « از روزنامه نگاران مطرح عربس��تانی كه 
اینك مدیركل ش��بكه تلویزیونی العربیه در دبی 
است، بعدازظهر یك       ش��نبه )به وقت تهران( در 
یادداشتی در این زمینه نوشت: »اعمال تحریم        ها 
بر ریاض، سناریوهای فاجعه باری را ایجاد می كند 

كه بیش از آنكه به اقتصاد عربستان آسیب بزند، 
اقتصاد ایاالت متح��ده را متض��رر می كند.«  در 
هفته های گذشته ترامپ بار       ها از باال رفتن قیمت 
نفت، كه عاملی مهم در انتخاب��ات میان دوره ای 
امریكاست، انتقاد كرده و از كشورهای عرب متحد 
امریكا خواسته با افزایش تولید نفت، قیمت را در 
بازارهای جهانی كاهش دهن��د. الدخیل همین 
مسئله را به عنوان ابزاری برای فشار به واشنگتن 
معرفی كرده و نوش��ته اس��ت: »اگر تحریم های 
امریكا علیه عربستان س��عودی تحمیل شود، با 
یك فاجعه اقتصادی مواج��ه خواهیم بود كه به 
تمام دنیا ضربه می زند. ریاض پایتخت نفت است 
و ضربه زدن به آن تولید نف��ت را قبل از هرگونه 
كاالی حیاتی دیگر تحت تأثی��ر قرار خواهد داد. 
این امر منجر به ناتوانی عربس��تان س��عودی در 
تولید 7/5میلیون بشكه نفت خواهد شد. اگر نفت 
80 دالری دونالد ترامپ را خش��مگین می كند، 
هیچ كس نباید امكان افزایش قیمت نفت به 100 
یا 200 دالر یا حتی دو برابر آن را منكر شود. « این 
مقام ارشد شبكه العربیه سپس تلویحاً غرب را به 
گسترش حمالت تروریستی تهدید كرده و نوشته 
اس��ت: »تا اینجا كه همه موارد ذكر شده مربوط 
به نفت بود، اما مس��ئله عربس��تان سعودی تنها 
در مورد نفت نیس��ت، بلكه این كشور با توجه به 
جایگاه و اهمیت جغرافیایی اش رهبر جهان اسالم 
است. احتماالً تبادل اطالعات موثق بین ریاض، 
امریكا و كش��ورهای غربی كه به اذعان مقام های 
ارشد غربی به حفظ جان میلیون        ها غربی كمك 
كرده، ب��ه تاریخ بپیوندد. ]و دیگ��ر ادامه نیابد[« 
نویسنده با اش��اره به احتمال جایگزینی »یوان « 
چین با دالر امریكا در مب��ادالت نفتی ادامه داد: 
»یك بشكه نفت ممكن است با یك ارز متفاوت، 
چون ی��وان چین، ب��ه ج��ای دالر قیمت گذاری 
ش��ود. نفت، امروزه مهم  ترین محصول فروخته 
شده با دالر اس��ت. این موارد، خاورمیانه و تمام 
جهان اس��الم را تحت كنترل ایران كه به ریاض 
نزدیك تر خواهد ب��ود. تا واش��نگتن، درخواهد 
آورد. نویسنده ادامه داد: »تعجبی ندارد كه ریاض 
خرید س��الح از امریكا را هم متوقف كند. ریاض 
مهم  ترین مشتری شركت های امریكایی است زیرا 

عربستان سعودی 10درصد كل سالح های تولید 
شركت های امریكایی و 85درصد سالح  از ارتش 
امریكا را می خرد. این بدان معنی است آنچه برای 
س��ایر نقاط جهان می ماند تنها 5درصد اس��ت، 
عالوه بر این باید به خاتمه س��رمایه گذاری های 
ریاض در امریكا كه به 800میلیارد دالر می رسد، 
اشاره كرد. همچنین امریكا نیز از بازار عربستان 
س��عودی، یكی از 20اقتصاد برت��ر دنیا، محروم 
خواهد ش��د. «مدیرعامل شبكه العربیه به نقل از 
»منابع سعودی نزدیك به تصمیم گیران « مدعی 
شد موارد ذكر شده تنها بخشی        هایی ساده از بیش 
از 30 اقدام دیگری اس��ت ك��ه در صورت اعمال 
تحریم های امریكا علیه عربستان، ریاض بی درنگ 
آنها را علیه واشنگتن به كار می گیرد. وی در پایان 
نوشته است: »حقیقت این است كه اگر واشنگتن 
علیه ریاض تحریم اعمال كند، اقتصاد خود را به 
كام مرگ می كشاند، هرچند كه تصور كند دارد 

تنها به ریاض چاقو می زند.«
   کابوس خاشقجی در تاج و تخت بن سلمان

نزدیك ب��ه دو هفت��ه از ناپدید ش��دن مرموز و 
جنجالی جمال خاش��قجی، خبرنگار واشنگتن 
پست در كنسولگری عربستان در آنكارا می گذرد. 
مقامات تركیه ب��ا ارائه ش��واهد و مداركی اعالم 
كردند خاشقجی شكنجه ش��ده و به قتل رسیده 
و سپس جنازه اش س��الخی شده است. همزمان 
كه س��عودی هیچ گونه ادله و مدرك��ی برای رد 
ادعای مقامات تركیه ارائه نمی كند، فش��ار    ها بر 
محمد بن س��لمان ولیعهد و وزیر دفاع عربستان 
در حال افزایش است و همه نگاه متوجه او است؛ 
كس��ی كه گفته می شود دستور مس��تقیم قتل 
خاش��قجی را صادر كرده اس��ت. معلوم نیس��ت 
كه محمد بن س��لمان تا چه حدی از نتایج اقدام 
خود آگاه بوده اس��ت، هرچند عملكرد گذشته او 
باعث شده ناظران بگویند ولیعهد جوان سعودی 
توانایی برآورد دقیق نتایج اقدامات و تصمیمات 
خود را ندارد.  اما آنچه معلوم اس��ت واكنش    ها به 
جنایت محمد بن س��لمان هزینه زیادی داشته و 
می تواند به پایان عمر سیاسی او منجر شود. منابع 
خبری گزارش دادند دیپلمات های ایاالت متحده 
و اتحادی��ه اروپا در ح��ال تهیه متن ی��ك بیانیه 

مشترک هس��تند كه در صورت تأیید خبر قتل 
جمال خاشقجی صادر خواهد شد. پیش تر دونالد 
ترامپ روز      شنبه اعالم كرد »مجازات های سختی« 
برای عربستان در صورت اثبات دست داشتنش در 
قتل جمال خاش��قجی در نظر می گیرد. هرچند 
ناظران با توجه به روابط نزدیك ترامپ با محمد بن 
سلمان خیلی بعید می دانند رئیس جمهور امریكا 
اقدام جدی علیه ولیعهد عربستان انجام دهد اما 
اعتراضات و فشار    ها به صورت فزاینده ای در امریكا 
در حال افزایش است و این انتظار از ترامپ وجود 
دارد كه واكنش جدی نشان دهد. نیویورک تایمز 
معروف     ترین روزنامه امریكایی روز گذش��ته طی 
یادداشتی به قلم نیكوالس كریستف از لزوم یافتن 
جایگزینی برای محمد بن سلمان نوشت. در این 
یادداشت با »وحشتناک « خواندن واكنش ضعیف 
واشنگتن آمده است: »مایه شرمساری است كه 
مقام های دولت ترامپ و غول های تجاری امریكا 
در حالی از ولیعهد عربستان تشویق و حمایت به 
عمل آورده اند كه او به اقدامات متعددی از جمله 
زندانی كردن مدیران تجاری، ربودن نخست وزیر 
لبنان، ایجاد بحرانی ش��تاب زده با قطر، ورود به 
جن��گ در یمن و رق��م زدن آنچه س��ازمان ملل 
بد    ترین فاجعه انس��انی قلمداد می كند، مبادرت 
كرده اس��ت. حدود 8 میلیون یمنی در آس��تانه 
قحطی به سر می برند و این افراد با این ایده عجیب 
موافق نیس��تند كه ولیعهد عربستان یك اصالح 

طلب بزرگ است.«
نویسنده در ادامه خاطرنشان می كند كه باید در 
امریكا بررسی شود »آیا سعودی    ها با صرف هزینه 
به دنبال اعمال نفوذ روی خانواده  ترامپ بوده اند یا 
خیر؛ هزینه     هایی همچون مبلغ 270 هزار دالری 
كه یك شركت البی گری در اوایل 2017 به نفع 
عربستان در هتل ترامپ در واشنگتن صرف كرد. 
نیویورک تایمز نیز گزارش داد: رزرو س��عودی     ها 
در هتل ترامپ در شیكاگو از نیمه نخست 201۶ 
تا نیمه نخست س��ال جاری 1۶۹ درصد افزایش 
یافته اس��ت و مدیر هتل ترام��پ در نیویورک به 
س��رمایه گذاران گفته كه درآمدهای این هتل به 
دالیل متعددی افزایش یافته از جمله سفر دقیقه 
۹0 ولیعهد عربس��تان به نیوی��ورک.«  در پایان 
یادداشت نیویورک تایمز تأكید شده است:  »امریكا 
همچنین می تواند این موض��وع را برای خانواده 
سلطنتی س��عودی مش��خص كند كه می تواند 
ولیعهدی جدید بیابد. ولیعه��دی دیوانه كه یك 
خبرنگار را می كشد، یك نخست وزیر را می رباید 
و میلیون     ها كودک را به قحطی می كشاند هرگز 
نباید در ضیافت های رسمی گرامی داشته شود 

بلكه باید در سلول زندان باشد.«
رویترز گزارش داد شاخص سهام در چند ساعت 
اول معامالت در بورس سعودی در معامالت روز 
یك    شنبه حدود 7 درصد تنزل كرد كه بیشترین 
مقدار از زمان كاهش س��ریع بهای نفت خام در 
دسامبر سال 201۴ بوده است. بیشترین كاهش 
مربوط به بهای سهام ش��ركت های پتروشیمی و 

صنایع سنگین سعودی بوده است. 
رویترز به نقل از یكی از كارشناس��ان مالی گفته 
اس��ت كه »فضای سیاس��ی و واكنش منفی بازار 
به شرایط حول و حوش موضوع خاشقجی عامل 
اصلی این كاهش بوده است.«  این كارشناس مالی 
گفته است كه ش��رایط اقتصادی سعودی تغییر 
منفی نكرده تا بر ش��اخص بهای س��هام تأثیری 
داشته باشد و در نتیجه، عامل كاهش بهای سهام، 
نگرانی های سیاسی بوده اس��ت. این در حالی كه 
افزایش بهای نفت خام در بازارهای جهانی همراه با 
افزایش تولید و صادرات سعودی می بایست باعث 

تقویت بازار سهام     می شد.

یك روزنامه صهیونیست از باال گرفتن جنگ 
داخلی در دولت ترامپ بر سر ماندن یا نماندن 
ای�ران در س�وئیفت خب�ر داد. مان�دن ایران 
در س�وئیفت تحریم ه�ای اقتص�ادی ترامپ 
را یك تهدی�د توخال�ی می كن�د. ایجاد یك 
س�یستم تراكنش مالی جدی�د جهانی بدون 
امریکا ك�ه اروپا در ح�ال پیگیری آن اس�ت 
یعن�ی از دس�ت دادن توانایی جاسوس�ی از 
تراكنش های مالی جهانی توس�ط واش�نگتن 
و ب�ه تب�ع آن تراكنش ه�ای مالی ای�ران كه 
این خود نقض غ�رض تحریم    هایی اس�ت كه 
اعم�ال آنها به آگاه�ی از تراكنش ه�ای مالی 
ایران و س�ایر كشورهای جهان بستگی دارد. 
روزنامه صهیونیستی جروزالم پست طی گزارشی با 
مقایسه تحریم های ترامپ علیه ایران و تحریم  های 
دوره اوباما نوش��ت: ترامپ در مورد انتقاداتش به 
برجام تردید ندارد و مدعی است كه این توافق هیچ  
كدام از مزیت های متعهد شده را برآورده نكرده و در 
عین حال ایران همچنان تهدیدی برای هم پیمانان 
امریكا در این منطقه است.  این روزنامه با محتمل 
دانستن متقاعد سازی ترامپ توسط اعضای دولتش 
به مالیم تر كردن تأثیر اعمال تحریم     ها علیه ایران، 
یك س��ر این جنگ داخلی در درون دولت ترامپ 
را جامع��ه اطالعات��ی و وزارت خزانه  داری و س��ر 
دیگرش را جان بولتون، مشاور امنیت ملی عنوان 
ك��رد.  وزارت خزان��ه  داری و جامع��ه اطالعاتی از 

آس��ان  گرفتن به ایران و ش��ركای اروپایی اش از 
طریق اجازه دادن به باقی ماندن تهران در سیستم 
بانكداری بین المللی س��وئیفت دفاع می كنند كه 
اجازه می دهد بانك های ایرانی به صورت یكپارچه 
به مبادله س��رمایه در جهان بپردازن��د. در طرف 
دیگر تحریك  های بولتون قرار دارد كه پش��توانه 
بیانیه های ترامپ در مورد اعمال حداكثر فش��ار 
اقتصادی به ایران برای ایجاد ش��رایطی است كه 
یك توافق بهتر را رقم بزند. 1۶ سناتور در تابستان 

امس��ال به وزارت خزانه  داری در مورد خطرهای 
مستثنی كردن تحریم های سوئیفت هشدار دادند.  
به نوشته واش��نگتن فری بیكن، »در دوران اوباما، 
س��وئیفت ایران را به علت تهدیدهای تحریمی از 
ش��بكه خود جدا كردند...  مدیران سوئیفت هفته 
گذش��ته در واش��نگتن دی سی نشس��ت     هایی با 
مقامات دولت ترامپ داشتند تا اطمینان یابند كه 
دسترسی ایران به سیس��تم بانكداری بین المللی 
حفظ می ش��ود.« این امر اقتصاد ایران و ش��ركای 

تجاری اروپایی این كشور را تقویت می كند.  منطق 
جامعه اطالعاتی برای صدور مج��وز باقی ماندن 
ایران در بخشی از سوئیفت این است كه این اقدام 
به آنها اجازه می دهد سرمایه های ایران را به صورت 
بین المللی رهیابی كنند و اطالعات حیاتی به دست 
آورند و اگر سوئیفت تحریم شود، این امر توانایی 
جامعه اطالعاتی امریكا را برای دنبال كردن دیگر 
بازیگران بد بین  المللی نظیر الیگارش های روسی را 
تضعیف می كند.  البته جروزالم پست معتقد است 
كه این استدالل چندان قوی نیست زیرا بزرگ ترین 
تراكنش  های ایران به سیس��تم ش��فاف سوئیفت 
وارد نمی ش��ود. به عالوه، زمانی كه سوئیفت تنها 
تراكنش  های ایران را مس��دود كن��د، آژانس  های 
اطالعاتی می توانند به رص��د تراكنش  های تمام 
جهان ادامه دهند.  این روزنامه صهیونیس��تی در 
ادامه نوشت: با توجه به اینكه اقتصاد ایران اكنون 
مش��كل دارد و این كش��ور اعالم كرده اس��ت كه 
می تواند از عبور نفت و گاز و كشتی  های تجاری هم 
در باب المندب و هم تنگه هرمز كه به ترتیب ورودی 
دریای سرخ و خلیج فارس هستند، ممانعت كند، 
برخی منتقدان می  ترس��ند، ایران با اعمال مجدد 
تحریم سوئیفت، خطرناک  تر و غیرقابل پیش بینی 
 تر ش��ود.  اما در عین حال، وابستگی چین به نفت 
ایران كه محموله  های آن از تنگه هرمز می  گذرد، 
با توجه به تمایل ایران برای تقویت روابط با چین، 

احتمال این تهدید را كمتر می كند. 

88498444سرويسبينالملل

| روزنامهجوان| شماره5492 | 1440 صف��ر 5  | 1397 مه��ر 23 دوش��نبه
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امریکاباسوئیفتازتراکنشهایمالیایرانجاسوسیمیکند
جروزالم پست فاش كرد

تهديد سعودي ها عليه  نقطه ضعف ترامپ
دولت سعودي در بیانیه اي و مدیر العربیه در یادداشتي، امریکا را تهدید كردند كه هرگونه تحریم علیه عربستان به معني 

معلق شدن خریدهاي تسلیحاتي از امریکا و نفت 200 دالري و نزدیك شدن عربستان به روسیه و ایران است 

مذاکره انتخاباتی خليل زاد با طالبان
در حالی كه كمیسیون مس��تقل انتخابات، نهادهای دولتی، نیروهای 
نظامی و امنیتی خود را برای برگزاری انتخابات پارلمانی شنبه آینده 
افغانستان دیگر آماده می كنند، انفجار و حمالت تروریستی در روز       شنبه 
گذشته نشان داد كه همچنان مسئله امنیت بزرگ ترین دردسر برای 
این انتخابات اس��ت. انفجار در همایش انتخاباتی نظیفه یوسفی بیگ، 
یكی از نامزدهای انتخاباتی والیت تخار، اتفاق افتاد كه منجر به كشته 
شدن 22 نفر و زخمی شدن 3۶ نفر شد. این سومین حمله به تجمعات 
انتخاباتی طی یك ماه گذشته است و با وجود اینكه گروهی مسئولیت 
حمله اخیر را به عهده نگرفته، تحریم انتخابات از سوی طالبان می تواند 
نش��انه ای از دخالت طالبان در این دست حمالت باشد. از سوی دیگر، 
طالبان در همین روز       شنبه دیدار با زلمای خلیل زاد، نماینده ویژه امریكا 
در امور افغانستان، را تأیید كرده است. به این ترتیب، طالبان در عین 
اینكه به فضای انتخاباتی موجود توجه دارد، مسیر مذاكره را هم حفظ 

كرده و به نظر می رسد كه این دو جهت را مرتبط با هم پیش می برد. 
از حدود دو ماه قبل كه خبرگزاری رویت��رز از تعیین خلیل زاد به عنوان 
نماینده ویژه امریكا برای مذاكره با طالبان خبر داد، این مسئله به صورت 
جدی مطرح شد كه او برای برقراری صلح در افغانستان قادر به انجام چه 
كاری خواهد ب��ود. دو عامل از تبار افغانی و تجرب��ه طوالنی در خصوص 
افغانستان به خصوص بعد از سقوط طالبان و برگزاری كنفرانس بن بی شك 
نقش تعیین كننده ای در انتخاب او داشتند اما باید توجه داشت كه برخی از 
تحلیلگران در این نقش به ویژه در مورد عامل دوم تردید های جدی داشتند. 
دكتر موسی فریور، استاد علوم سیاسی در دانشگاه كابل، از جمله منتقدان 
خلیل زاد اس��ت كه می گوید خلیل زاد در جریان كنفرانس بن در س��ال 
2001 اجازه نداد تا تمام طرف های درگیر در آن مشاركت داشته باشند 
و این كار او باعث شد بنای حكومت جدید افغانستان از ابتدا كج گذاشته 
شود و این كجی هم تا به امروز ادامه داشته باشد. در واقع، نادیده انگاشتن 
طالبان و برخی از دیگرگرو ه      ها مثل حزب اسالمی افغانستان به رهبری 
گلبدین حكمتیار در آن كنفرانس از نظر این استاد علوم سیاسی و برخی از 
تحلیلگران نقطه ضعفی مهم در كارنامه خلیل زاد است كه باعث شده امنیت 
و صلح تاكنون در این كشور پا نگیرد. حاال به نظر می رسد كه خلیل زاد با 
مأموریتی برای مذاكره مستقیم با طالبان در حال جبران اشتباه 17 سال 
قبل است اما باید گفت كه این بار هم نحوه عمل او به صورتی نیست كه 

بتواند تضمینی برای صلح به دنبال داشته باشد. 
همان  گونه كه خلیل زاد 17 سال قبل در جریان كنفرانس بن طالبان را 
نادیده گرفته بود و از جریان كنفرانس و تشكیل حكومت جدید كنار زده 
بود، حاال ه��م او به نمایندگی امریكا و بدون حضور نماینده ای از س��وی 
دولت افغانستان با طالبان مذاكره می كند. مقامات دولتی و نهاد شورای 
عالی صلح افغانستان تاكنون این نوع مذاكره مستقیم امریكا با طالبان را 
تنها به عنوان مقدمه ای برای مذاكرات بین االفغانی تأیید كنند و به این 
صورت ناخشنودی ضمنی خود را از این نحو مذاكره نشان داده باشند. این 
ناخشنودی قابل توجیه اس��ت چرا كه امریكا با دو بار مذاكره مستقیم با 
طالبان فقط ادعای این گروه مبنی بر عدم مشروعیت دولت افغانستان را 
تأیید كرده و نتیجه اش جز دادن این امتیاز سیاسی به طالبان چیز دیگری 
نبوده و دستاورد مشخصی برای برقراری صلح در افغانستان نداشته است. 
در مقابل، همین مقدار امتیاز سیاسی برای طالبان آن قدر اهمیت دارد 
تا حاضر به ادامه مذاكره ش��ود و حاال هم فضای انتخاباتی مجالی به این 
گروه می دهد تا با انداختن س��ایه ای بر این انتخابات امتیازهای دیگری 
هم به دست بیاورد. تجربه نشان داده كه طالبان مثل گذشته امتیازهای 
حداكثری مثل خروج كامل نیروهای امریكایی از افغانس��تان را مطالبه 
نمی كند بلكه در كنار این امتیاز به موضوعات دیگری هم توجه دارد كه 
انجام آنها ممكن اس��ت. آزادی نیروهای طالبان از زندان های افغانستان 
یكی از این موضوعات است كه چه در مذاكره مس��تقیم با امریكا در ماه 
ژوئیه و چه در دور جدید مذاكره با خلیل زاد مطرح ش��ده و نحوه تعامل 
طالبان با صلیب سرخ هم نشان داد كه طالبان در این خصوص حاضر به 
همكاری است. طالبان در ماه اوت و به دلیل عدم رسیدگی صلیب سرخ 
به زندانی      های طالبان به خصوص زندانی هایش در زندان پل چرخی كابل 
تضمین امنیت صلیب سرخ را لغو كرده بود و حاال بعد از مذاكره  با صلیب 
سرخ در دوحه حاضر به تضمین امنیت صلیب سرخ شده چون طرف مقابل 
هم وعده رسیدگی به زندانی های طالبان را داده است. طالبان با این توافق 
نمونه ای از چگونگی مذاكره و توافق با خلیل زاد را نشان داده كه باید انتظار 
داشت خلیل زاد بتواند تا این حد كار خود را پیش ببرد و فقط قول امنیتی 
محدود آن هم برای برگزاری انتخابات از طالبان بگیرد. بنابراین، مذاكرات 
فعلی هم دامنه ای محدود دارد و ه��م نتایجی محدود و نمی توان انتظار 
داشت كه از این مذاكرات نتیجه  نهایی برای صلح افغانستان به دست بیاید 
به خصوص اینكه مقامات كابل اطمینان چندانی به فرآیند فعلی ندارند. 
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   بیش از ۶۰ درصد فالوئرهای ترامپ جعلی اند
یك وب سایت كه حساب های كاربری توئیتر را بررسی می كند، پی برده 
است كه ۶0 درصد از دنبال كنندگان )فالوئرهای( ترامپ، حساب های 
جعلی هستند. به گزارش ایس��نا، به نقل از روزنامه دیلی میل، شركت 
» اسپارک تورو « این ادعا را پس از آن مطرح كرد كه هفته گذشته ابزاری 
را برای كش��ف دنبال كنندگان جعلی حساب های كاربری توئیتر اجرا 
كرد. به گفته این شركت، طی این بررسی هر یك از 5۴ میلیون و 788 
هزار و3۶۹ دنبال كننده ترامپ در توئیتر مورد بررسی قرار گرفتند و 33 
میلیون و ۴20 هزار و ۹05مورد از آنها حساب های جعلی بودند. باراک 
اوباما، رئیس جمهور پیشین امریكا نیز سومین نفر در لیست بیشترین 
دنبال كنندگان توئیتری است و 102/7 میلیون دنبال كننده دارد كه 

حدود ۴8/1 درصد از آنها حساب های جعلی هستند. 
-------------------------------------------------------------

   انصاراهلل از مین دریایی » مرصاد « رونمایی کرد
ارتش یمن برای نخس��تین بار اس��ت از مین های دریای��ی خود از نوع 
» مرصاد « رونمایی كرده كه این مین     ها برای هدف قرار دادن كشتی     ها 
و قایق های ائتالف متجاوز عربی به رهبری عربستان در سواحل یمن و 
بندر » المخا « مورد استفاده قرار می گیرد. به گزارش المسیره، مستند 
» البحر المسجور « كه توسط مؤسس��ه رسانه های انصاراهلل تهیه شده، 
درخصوص معرفی سامانه های موشكی دریایی پیشرفته یمن است كه 

ساخته و یا توسعه داده شده است. 
-------------------------------------------------------------
   مقتدی به اهل سنت: قسم تان می دهم طایفه گرایی را ر    ها کنید

رهبر جریان صدر عراق در پیامی به جریان های اهل سنت كشورش از آنها 
خواست سهمیه بندی و طایفه گرایی را در معرفی نامزد پست های دولتی 
ر    ها كنند. به گزارش سومریه نیوز، مقتدی صدر در این پیام گفته است: پیام 
من برای اهل تسنن و سیاستمداران سنی است. من شما را به مقاومت مان 
در برابر اشغالگران، بیرون كردن تمامی متجاوزان و مواضع درست درباره 
موصل و االنبار قسم می دهم كه سهمیه بندی و طایفه گرایی را ر    ها كنید. 
صدر از اهل تسنن خواست شخصیت های تكنوكرات و مستقل را نامزد 

كنند تا مردم بتوانند كنار هم به دور از خیانت و فساد زندگی كنند. 
-------------------------------------------------------------

   ترامپ: از ارتش فضایی روسیه پیشی گرفتیم 
دونالد ترام��پ، رئیس جمه��ور امری��كا در جریان س��خنرانی مقابل 
رأی دهندگان در ایال��ت كنتاكی اینطور گفته اس��ت: » به فرمان من 
پنتاگون اكنون بر روی س��اخت نوع ششم تس��لیحات امریكایی كار 
می كند.« ب��ه گزارش اس��پوتنیك ترامپ افزود: » ضم��ن اینكه چین 
این كار را شروع كرده و روس��یه هم همین طور. اما ما عالی     ترین مردم 
جهان هستیم و بهترین اسلحه را در جهان تولید می كنیم. ما بهترین 

موشك ها ، تانك    ها و كشتی    ها را در جهان داریم.«

 جنگ و مذاکره همزمان طالبان
 5 روز به انتخابات افغانستان 

پنج روز مان�ده به انتخابات افغانستان، طالب�ان حمالت خود را به 
مناطق مختلف تشدید كرده و همزمان ، ب�ه نتیجه مذاكرات خود 
با امریکایی    ها در قط�ر چشم دوخته اس�ت؛ مذاكراتی كه یکی از 
نمایندگان طالبان كه در آن حاضر بوده، گفته در جریان مذاكرات، 
امریکا با خروج نیروهای خود از افغانستان موافقت كرده اس�ت. 
طالبان در نخستین س��اعات بامداد روز یك    ش��نبه به دو قرارگاه ارتش در 
ولسوالی پش��ت رود در والیت فراه حمله كرد كه در جریان آن دست كم 21 
سرباز ارتش افغانستان كشته و 10 سرباز دیگر اسیر شدند. حمله به فراه كه 
در نزدیكی مرز ایران است، یكی از شدید     ترین حمالت طالبان طی هفته های 
اخیر است. بر اساس گزارش بی بی سی، ذبیح اهلل مجاهد، یكی از سخنگویان 
گروه طالبان نیز مدعی شده كه در حمله به این دو قرارگاه در فراه، 25سرباز را 
كشته و 12 نفر را به اسارت درآوردند. »گل احمد فقیری « عضو شورای والیتی 
فراه گفته كه طالبان تمام تجهیزات این پایگاه را با خود برده  است. غفور احمد 
جاوید، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در نشست خبری دیروز این حمالت 
را تأیید كرد اما گفت كه در درگیری متقابل نیروهای امنیتی با مخالفان مسلح، 
تلفات سنگینی به شورشیان وارد آورده و آنها را عقب رانده اند، در حالی كه 
منتقدان دولت افغانستان می گویند كه دولت در این باره كم كاری می كند. 
غوث الدین نورزی، ولسوال پشت رود گفته كه با وجود فاصله نیم ساعته این 
منطقه با مركز شهر فراه، هیچ كمكی در زمان درگیری به آنها نرسیده است:  
»چهار ساعت سربازان جنگیدند اما هیچ كس كمك نكرد. نه كمك هوایی 
رسید و نه زمینی. در حالی كه نیم ساعت هم با مركز فراه فاصله نداریم. همیشه 
این طور بی توجهی اس��ت كه ما را در به در كرده است.« همزمان، حمالت 
طالبان به مناطق دیگر افغانستان نیز در آستانه انتخابات تشدید شده است. 
دیروز برخی منابع هم از سقوط شهرستان اندر والیت غزنی به دست طالبان 
خبر دادند. این منابع امنیتی به طلوع نیوز گفته اند كه این شهرستان بدون 
درگیری به دست طالبان سقوط كرده و نیروهای امنیتی نیز به یك پایگاه 

ارتش در پنج كیلومتری مركز شهرستان اندر عقب نشینی كرده اند. 
   مذاکره با خلیل زاد

طالبان همزمان با تشدید اقدامات خود در آستانه انتخابات 28 مهرماه، با 
زلمای خلیل زاد نماینده امریكا در صلح افغانستان، در قطر مالقات كرد. این 
دومین بار در چهار ماه اخیر است كه مقامات امریكایی با نمایندگان طالبان 
دیدار رو در رو داشته اند. یك سخنگوی وزارت خارجه امریكا كه نخواست 
نامش فاش شود گفته كه نمی توانیم چنین دیدار    ها یا محتوای گفت وگوهای 
دیپلماتیك را تأیید كنیم ولی یكی از مقامات طالبان كه در این نشست حاضر 
بوده، این دیدار را »بسیار مثبت« توصیف كرده است. به گزارش الجزیره، 
یكی از نمایندگان طالبان كه خواست نامش فاش نشود، گفت: در مالقاتی كه 
جمعه گذشته در قطر بین نمایندگان گروه طالبان با هیئت شش نفره امریكا 
به ریاست »زلمای خلیل زاد « نماینده ویژه این كشور در امور صلح افغانستان 
صورت گرفته است، امریكا در مورد خروج نیروهای خود از افغانستان ابراز 
رضایتمندی كرده است. وی در ادامه گفت كه طرفین در مورد پایان جنگ 
17 ساله امریكا در افغانستان و خروج نیروهای امریكایی از این كشور و حل 
سایر مسائل به تفاهم رسیده اند. این نماینده طالبان در ادامه تأكید كرد كه 
مذاكرات در این خصوص به تفصیل صورت نگرفت و در آینده نزدیك امكان 
ادامه این مذاكرات هست. وی افزود كه عالوه بر شرط طالبان مبنی بر خروج 
نیروهای امریكایی از افغانستان در مورد ر    هایی زندانیان این گروه و همچنین 
خروج نام بعضی از سركردگان این گروه از لیست سیاه سازمان ملل و ایجاد 

دفتر سیاسی طالبان در افغانستان، مذاكرات صورت گرفته است.

 دموکرات  ها 
در نظرسنجی  انتخابات کنگره پيشتازند

ی�ك نظرس�نجی ك�ه نتای�ج آن روز یك    ش�نبه منتش�ر ش�د، 
نشان داد می�زان محبوبیت ح�زب جمهوریخ�واه امریکا متعلق 
ب�ه دونال�د ترامپ نسب�ت ب�ه م�اه اوت بهب�ود یافته ام�ا حزب 
دموكرات به می�زان 11 درصد بر ح�زب رقیب خود برت�ری دارد. 
به گزارش خبرگزاری اس��پوتنیك، این نتیجه در حالی مطرح شده كه 
تنها س��ه هفته تا زمان برگزاری انتخابات می��ان دوره ای كنگره امریكا 
باقی مانده است. بر اساس نتایج این نظرس��نجی كه از سوی مؤسسه

Langer Research Associates صورت گرفته، مجموع 
53درصد پاس��خگویان گفتند كه از حزب دموك��رات امریكا حمایت 
می كنند و در مقاب��ل ۴2 درص��د از امریكایی های ش��ركت كننده در 
این نظرسنجی نیز اظهار داش��تند كه به نفع حزب جمهوریخواه رأی 
می دهند. این نظرس��نجی فاش كرد، ۴5 درصد پاسخگویان به حزب 
دموكرات برای رس��یدگی به مش��كالت مهم پیش روی كشور اعتماد 
بیش��تری دارند در حالی كه تنه��ا 37 درصد ترجی��ح می دادند حزب 
جمهوریخواه به این مسائل رسیدگی كند. در عین حال میزان محبوبیت 
ترامپ به نسبت ماه اوت به مقدار 5 درصد افزایش یافته و از 3۶درصد 
به ۴1 درصد رسیده است. این میزان محبوبیت برای ترامپ در رده دوم 
باال    ترین میزان محبوبیت وی از زمانی كه به ریاس��ت جمهوری رسید، 
محسوب می شود. با این حال این شركت نظرسنجی گفته كه میانگین 
محبوبیت ترامپ در فاصله 20 ماهه نخست ریاست جمهوری كمتر از 
هر رئیس جمهور دیگری از زمان اواخر دهه 1۹۴0 تاكنون بوده است. 
انتخابات میان دوره ای كنگره امریكا قرار است در تاریخ ۶ نوامبر برگزار 
ش��ود. رأی دهندگان امریكایی در این انتخاب��ات تمامی ۴35نماینده 
مجلس نمایندگان كنگره و یك سوم از سناتورهای مجلس سنا را تعیین 
خواهند كرد. از سوی دیگر، روزنامه هافینگتون پست در مطلبی با تحلیل 
نظام انتخاباتی امریكا و چگونگی بهره برداری دونالد ترامپ از مشكالت 
موجود، نتیجه گرفت كه به احتمال زیاد دونالد ترامپ در سال 2020 نیز 

مجدداً برای بار دوم رئیس جمهور امریكا خواهد شد.

 شخصيت نصراهلل 
در مدارس رژيم صهيونيستی تدريس می شود

اسرائیلی ها ، شخصیت نصراهلل را در مدارس خود به دانش آموزان 
تدریس می كنند. 

» یونی گراف«، مربی اسرائیلی با تصویب وزارت آموزش رژیم صهیونیستی به 
وزارت نفتالی در كتاب خود كه به عنوان كتاب درسی در مدارس اسرائیل به 
دانش آموزان یهودی تدریس می كند، نصراهلل را یك شخصیت كاریزماتیك 
می داند و نوشته اس��ت:  »سیدحس��ن نصراهلل، دبیركل حزب اهلل لبنان یك 
شخصیت كاریزماتیك و فوق العاده است و همیشه به دریافت اطالعاتی درباره 
آنچه در اسرائیل در جریان است، اصرار می ورزد. به همین جهت، وی عالوه بر 
آشنایی كامل با نقشه سیاسی اسرائیل جامعه آن را نیز خوب می شناسد و از 
این اطالعات برای ارسال پیام     هایی استفاده می كند كه تأثیر روانی زیادی دارند. 
نصراهلل پس از عقب نشینی اس��رائیل از لبنان در سال 2000 در سخنرانی در 
منطقه » بنت جبیل « جامعه اسرائیل را به تار عنكبوت تشبیه كرد كه به راحتی 
می توان آن را نابود كرد.«  نتایج یك نظرسنجی عمومی انجام شده در دانشكده 
» تل حای « رژیم صهیونیس��تی حاكی از آن اس��ت كه 80 درصد از یهودیان 
اسرائیل هر كلمه ای را كه دبیركل حزب اهلل لبنان بر زبان می آورد، باور می كنند. 
این درحالی است كه این افراد به اظهارات رهبران خود اعتقادی ندارند. هاآرتص 
هم نوش��ت: نصراهلل برای اولین بار به عنوان یك رهبر عرب توانس��ت تصویر 
كلیشه ای رهبران عرب را از بین ببرد و ثابت كرد كه فرد قابل اعتمادی است و در 
سخنان و اعتقاداتش دقیق است و دروغ نمی گوید. در نتیجه همین امر مسئوالن 
رسانه ای اسرائیل تصمیم گرفتند با سخنان سید حسن نصراهلل به عنوان یك 
سالح بالفعل و واقعی علیه اسرائیل برخورد كنند. همین واقعیت باعث شده كه 

وی بگوید اسرائیلی     ها او را بیشتر از رهبران خودشان باور دارند. 
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