
 ظاه�راً دونال�د 
علی قنادی
       گزارش

ترامپ قصد كرده 
امری�کا را از همه 
تعهدات بین المللی ك�ه خود س�ازنده آنها بوده، 
خالص كند. رئیس جمهور امریکا دیروز اعالم كرد 
امریکا را از پیمان منع نیروهای هسته ای میان برد 
)INF( خارج می كند؛ پیمانی كه در سال 1987 بین 
رونالد ریگان و میخائیل گورباچف با هدف كنترل 
تسلیحات هسته ای امضا شد و حاال رئیس جمهور 
امریکا با تصمیم به خروج از آن، جهان را به سمت 
می كش�اند.  جدی�د  هس�ته ای  بی ثبات�ی 
هن��وز چه��ار روز از هش��دار والدیمی��ر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه درباره پاسخ متقابل به هرگونه 
تهدید هسته ای نگذشته، دونالد ترامپ اعالم كرد 
كه امریکا را از پیمان نیروهای هس��ته ای میان برد 
خارج خواهد كرد؛ پیمانی كه در سال های پایانی 
جنگ سرد با هدف محو موش��ك های میان برد و 
كوتاه برد بین امریکا و ش��وروی سابق امضا شد. بر 
اس��اس این پیمان كه روس��یه به عنوان جانشین 
شوروی به حضور در آن ادامه داد، دو طرف متعهد 
شدند همه موشك های هسته ای و متعارف خود و 
پرتاب كننده های آنها را با برد 500تا هزار كیلومتر و 
همچنین هزار تا 5 هزار و 500 كیلومتر نابود كنند. 
در حالی كه این پیمان در 27 مه 1987 امضا شد، 
با ورود به مه 1991، 2هزار و 692 موشك امحا شد 

ولی حاال دونالد ترام��پ می گوید كه مانند خیلی 
دیگر از پیمان های بین المللی، قصد دارد امریکا را از 
این پیمان هم خارج كند؛ خروجی كه البته نیازمند 
تصویب دو سوم نمایندگان س��نای امریکا است. 
دونالد ترامپ گفته كه  روسیه این پیمان را با آزمایش 
نسل جدید موشك های خود نقض كرده ، ادعایی كه 
بارك اوباما رئیس جمهور قبلی امریکا هم آن را بیان 
كرده بود اما به اصرار متحدان اروپایی كشورش كه 
از به راه افتادن یك جنگ تسلیحاتی نگران بودند از 
آن خارج نش��د. ترامپ گفته است:  »نمی دانم چرا 
اوباما در این باره مذاكره نکرده ب��ود یا از آن خارج 
نشده بود...  آنها سال هاست كه این پیمان را نقض 
می كنند.«  ترامپ تأكید كرد:» امریکا به روس��یه 
اجازه نمی دهد كه به فعالیت تسلیحاتی خود ادامه 
دهد، در حالی كه ما خودم��ان را منع می كنیم.« 
 امریکا از س��ال 2008 روس     ها را متهم كرده كه با 
ساخت موشك های SSC-X-8 این پیمان را نقض 
می كند، اتهاماتی كه در سال 2014 نیز تکرار شد، 
اما در سال 2018، خود امریکا نیز اقدام به تحقیق و 
توسعه  روی موشك     هایی كرد كه استقرار آنها ، نقض 

پیمان INF محسوب      می شد. 
   چین به بهانه روسیه

گفته می شود جان بولتون، مش��اور امنیت ملی 
كاخ سفید نقش ویژه ای در متقاعد كردن ترامپ 
به خروج از پیمان منع موش��ك های هس��ته ای 

میان برد )INF( داشته است. سرگئی ریابکوف، 
معاون وزی��ر امور خارجه روس��یه ضمن محکوم 
كردن خ��روج امری��کا از ای��ن پیم��ان گفته كه 
روس��یه انتظار دارد بولتون توضیحات روشنی را 
درباره مقاص��د امریکا و اقدامات آن در راس��تای 
این تواف��ق ارائه دهد.  ریابکوف گفته اس��ت:»در 
صورت ادامه عقب نشینی های یکجانبه امریکا از 
توافقات و تعهدات، روسیه هیچ راهی جز اقدامات 
تالفی جویانه از جمل��ه اقداماتی با ماهیت نظامی 
ندارد.« ریابکوف گفته اس��ت: » این مسئله بسیار 
جدی تر از آن اس��ت كه به معرض بحث عمومی 

گذاشته شود. اگر امریکا به اقدامات عجوالنه خود 
كه در بس��یاری از موارد ش��اهد آن بوده ایم ادامه 
دهد، اگر به عقب نشینی های یکجانبه از توافقات، 
انواع و اقس��ام مکانیزم      ها و تعهداتی كه شاهدش 
بودیم از برجام گرفته تا اتحادیه جهانی پست، ادامه 
دهد هیچ گزینه ای جز اقدام تالفی جویانه از جمله 
اقداماتی با ماهیت نظامی و تکنولوژیکی نداریم. 
اما ما تا آنجا كه بتوانی��م از آن اجتناب می كنیم 
و سیاست عجوالنه امریکا تنها رویگردانی هر چه 
بیشتر كشور     ها و محافل گس��ترده جهانی است. 
واشنگتن نباید این تغییر احس��اس را دست كم 
بگیرد.«  ریابکوف ادامه داد: »به نظر می رس��د كه 
نیروهای واشنگتن نیازمند آن هستند كه ما را با 
خروج از این توافق تهدید كنند تا آسان تر بتوانند 
به نقض علنی این توافق حیاتی در زمینه كنترل 
تسلیحاتی ادامه دهند. امریکا سال      ها این پیمان 
را نقض كرده است. ما با صبوری تالش می كنیم 
همکاران خود را در واشنگتن به گفت وگو و حذف 

متقابل نگرانی      ها سوق دهیم.«
   جهان بی حفاظ هسته ای 

رئیس جمهور امریکا در بیانیه خروج خود خواستار 
یك پیمان جدید ش��ده و در این ب��اره، به چین هم 
اشاره كرده است: » ما باید بتوانیم آن گونه سالح      ها 
را تولید كنیم؛ مگر این كه روسیه نزد ما بیاید، چین 
نزد ما بیاید، همه آنها نزد ما بیایند و بگویند بیایید 
تعقل كنیم و هیچ یك از ما دست به تولید این گونه 
جنگ افزار     ه��ا نزند. اما اگر قرار باش��د روس��یه این 
كار را بکند و چی��ن این كار را بکند ول��ی ما به این 
پیمان پایبند بمانیم، چنین چیزی غیرقابل قبول 
اس��ت.« چین متعهد به پیمانی نظیر INF نیست 
و برخی كارشناس��ان دلیل اصلی خ��روج امریکا از 
این پیمان را نه روس��یه، بلکه چین می دانند. هری 
هاریس، فرمانده نیروهای امریکایی در آسیاپاسیفیك 
ماه مارس 2018 در س��نا گفته ب��ود:» ما به دلیل 
تبعی��ت انعطاف ناپذیرمان ب��ه INF، هیچ توانایی 
زمینی برای تهدید چین نداریم .«  با این حال بیشتر 
كارشناسان كنترل تسلیحات می گویند كه خروج از 
این پیمان می تواند به دوره ای از بی ثباتی استرات ژیك 
بینجامد. الکسی پوشکوف، سناتور روس در این باره 
در توئیتر نوش��ت: » این دومین ضرب��ه به كل نظام 
ثبات اس��تراتژیك در جهان اس��ت. اولین ضربه در 
سال 2001 با خروج واشنگتن از پیمان موشك های 
ضدبالستیك انجام شد و البته باز هم مبتکر لغو این 
توافق هم امریکا اس��ت. « مالکولم چالمرز، معاون 
مدیركل مؤسسه خدمات سلطنتی می گوید: » خروج 
از INF سخت      ترین بحران در كنترل تسلیحات از 
دهه 1980 تا كنون است. اگر INF  فروبپاشد و تا 
منقضی شدن پیمان كنترل تسلیحات استراتژیك 
در 2021، جه��ان بدون هیچ گون��ه محدودیت در 
زمینه تسلیحات هسته ای و دولت های هسته ای از 

سال 1972 تا كنون خواهد ماند.«

رئیس جمهور امری�کا به عنوان تنها كس�ی كه 
روایت س�عودی     ها را از قتل جمال خاش�قجی، 
روزنامه نگار منتقد س�عودی باورپذیر توصیف 
كرده و از عربس�تان به عنوان متحد ضد ایرانی 
واشنگتن یاد كرده بود، در كمتر از 24 ساعت با 
چرخشی قابل  توجه از موضع خود اعالم كرد كه 
توضیحات مقامات ریاض او را قانع نکرده است اما 
ترامپ حاضر نشد قرارداد 110 میلیارد دالری با 
عربستان را فدای سیاست های حقوق بشری كند 
و گفت كه لغو این قرارداد به ضرر واشنگتن است. 
دونالد ترام��پ، رئیس جمهور امریکا ك��ه در نحوه 
برخورد با پرونده قتل جمال خاشقجی رویه متفاوتی 
از جامعه جهانی در پیش گرفته و در چرخشی 180 
درجه ای از اظهارات قبلی خود عقب نش��ینی كرد. 
دونالد ترامپ،       شنبه شب پس از سخنرانی انتخاباتی 
در ایالت نوادا اعالم كرد كه توضیحات عربستان درباره 
مرگ جمال خاشقجی، او را متقاعد نکرده است. به 
گزارش روزنامه واشنگتن پست، رئیس جمهور امریکا 
گفت كه به طور بدیهی در روایت مقامات عربستانی 
درباره م��رگ روزنامه نگار منتقد س��عودی فریب و 
دروغ      های��ی وجود دارد. ترام��پ در خصوص بیانیه 
ریاض درباره مرگ خاش��قجی اعالم كرد »تا زمانی 
كه به جواب نرسیم از شیوه تعامل عربستان با پرونده 
خاشقجی راضی نیستم اما باید بگویم گام اولیه بزرگی 
برداشته شده كه گام خوبی است اما من می خواهم به 
جواب برسم.« ترامپ همچنین تأكید كرد:»به نظر 
می رسد هیچ كسی اطالعی از محل اختفای جسد 
خاش��قجی ندارد.« رئیس جمهور امریکا همچنین 
تحریم های ضد عربس��تان را یک��ی از گزینه های 
دولتش در این ماجرا عنوان كرد. ترامپ به رغم تغییر 
موضع خود در قبال عربستان، بار دیگر مخالفت خود 
را با لغو فروش سالح به عربستان سعودی ابراز داشت 
و گفت:»طرح تعلیق قرارداد تسلیحاتی با عربستان 
سعودی به ارزش 110میلیارد دالر بیشتر از آنکه به 
ضرر ریاض باشد به ضرر ما خواهد بود.« بر اساس این 
گزارش، ترامپ، عربستان را یك شریك فوق العاده 
برای امریکا دانسته و درباره این احتمال كه آیا محمد 
بن سلمان، ولیعهد سعودی در جریان قتل خاشقجی 
بوده است یا نه، گفت:»هیچ كس هنوز به من گزارش 
نداده كه او مس��ئول این اتفاق است و هیچ كس هم 

نگفته او مسئول این اتفاق نیس��ت؛ ما هنوز درگیر 
این مسئله نشده ایم. من دوست دارم او مسئول این 

ماجرا نبوده باشد.« 
چرخش موضع ترامپ درحالی اس��ت كه او تقریباً 
تنها كسی بود كه روایت عربستان از مرگ خاشقجی 
را باورپذیر عنوان كرد. او پس از اذعان مقامات ریاض 
به كشته شدن خاشقجی در كنسولگری این كشور 
گفت كه به تفسیر س��عودی      ها از این ماجرا اعتماد 
دارد و گمان نمی كند رهبران عربس��تان به او دروغ 
گفته باشند. ترامپ همچنین از سعودی     ها به عنوان 
متحد واش��نگتن یاد كرده بود كه ب��رای مقابله با 
تحركات ایران در منطقه به آنه��ا نیاز دارند. به نظر 
می رسد تغییر موضع ترامپ ناشی از فشارهای داخلی 
مقامات امریکایی باشد كه به دنبال تنبیه عربستان 
س��عودی در این پرونده ضد حقوق بشری هستند. 
نمایندگان كنگره گفته اند كه عربستان باید به خاطر 
این اقدام پاسخگو باشد و اگر دولت نقش پیشتازی 
در این زمینه ایفا نکند، كنگره باید چنین نقشی را 
برعهده بگیرد. باب كوركر، س��ناتور جمهوریخواه 
در توئیتر خود نوشت:»آنها )سعودی ها( می توانند 
تحقیقات خود را انجام دهن��د اما دولت امریکا باید 
به طور مس��تقل و معتبر و به موج��ب قانون درباره 
مس��ئولیت قتل خاش��قجی تحقیق كند.« ترامپ 

رابطه ویژه ای با پادشاه و ولیعهد سعودی دارد و در 
دو سال گذشته قراردادهای چند صد میلیاردی با 
عربستان امضا كرده است و حاضر نیست به خاطر 
سیاست های منطقه ای و حقوق بشری عربستان در 
روابط واشنگتن و ریاض خللی ایجاد شود. سعودی     ها 
در دوره ترامپ با قراردادهای تسلیحاتی و پرداخت 
دالرهای نفتی، دهان انتقادی ترامپ و دیگر مقامات 
واشنگتن را در مقابل جنایت خود در یمن، مسائل 
حقوق بشری بس��ته اند. ترامپ بار     ها گفته است كه 
سعودی     ها بدون واشنگتن دو هفته دوام نمی آورند و 
مقامات ریاض باید هزینه حضور امریکا در سوریه و 
منطقه را پرداخت كنند. دونالد ترامپ از روابط خود با 
بن سلمان به  عنوان محوری برای سیاست های خود 
در خاورمیانه استفاده كرده و وی را در ماجرای متحد 
كردن اعراب در برابر ایران و همچنین ایجاد صلح در 
فلسطین اشغالی به كار گرفته است. اكنون ماجرای 
قتل روزنامه نگار واشنگتن پست منجر به آن شده كه 
دولت ترامپ در مورد روابط سطح باالیی كه با ولیعهد 

عربستان ایجاد كرده، دچار تردید و نگرانی شود. 
   واكنش های داخلی در امریکا

به دنبال تغییر موضع رئیس جمهور امریکا در قبال 
روایت عربستان از قتل روزنامه نگار منتقد سعودی، 
وزرای دولت ترامپ هم این روایت را ناكافی توصیف 

كردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، استیو منوشین، 
وزیر خزانه داری امریکا روز       شنبه با بیان اینکه »هنوز 
زود است درباره وضع تحریم علیه عربستان صحبت 
كنیم« توضیح��ات حکومت س��عودی درباره قتل 
خاشقجی را ناكافی دانست. به گزارش المیادین، او 
گفت كه »به عنوان گام ابتدایی این توضیحات خوب 
بوده است«. منوشین همچنین بار دیگر تأكید كرد 
كه در كنفرانس سرمایه گذاری عربستان موسوم به 
»داووس صحرا« در ریاض، شركت نخواهد كرد. با 
این حال وزیر خزانه داری امریکا گفت كه به منظور 
گفت وگو با همتای سعودی خود در راستای بررسی 
تالش های مش��ترك جهت مقابله ب��ا منابع مالی 
گروه های تروریس��تی مطابق با برنامه ریزی قبلی 
به ریاض خواه��د رفت. او اضافه كرد:»این س��فر از 
ضرورت قابل توجهی برخوردار است، زیرا واشنگتن 
خود را برای اعمال مجدد تحریم      ها علیه ایران آماده 

می كند.«
عالوه ب��ر مقامات فعلی امریکا، مقامات س��ابق این 
كش��ور هم خواهان برخورد جدی ب��ا پرونده قتل 
خاشقجی هستند. به  گزارش پایگاه خبری هیل، جو 
بایدن معاون، رئیس جمهور سابق امریکا با رد روایت 
سعودی از نحوه قتل روزنامه نگار سعودی، از نحوه 
تعامل ترامپ با این حادثه انتقاد كرد و گفت:»حاال 
موضوع محمد بن سلمان و عربستان سعودی كه من 
آنها را می شناس��م، خدای من! او دارد بهانه تراشی 
می كند. شما این مثل را ش��نیده اید كه طرف برای 
یك دعوا بیش از حد آماده ش��ده و در دعوا با چاقو، 
تفنگ با خودش آورده؟ شما برای دعوا كردن اره های 
استخوان بر با خودتان نمی برید. چه خبر است؟ خیلی 
خجالت آور و البته خطرناك هم اس��ت.« همچنین 
ریچارد هاس، رئیس شورای روابط خارجی امریکا 
دیروز در توئیتر خود نوشت:»اصول اولیه سیاست 
خارجی امریکا درباره عربستان باید محدود كردن 
تأمین سالح و ارائه اطالعات توسط امریکا در جنگ 
یمن با هدف پایان دادن ب��ه این جنگ و همچنین 
دلس��رد كردن عربس��تان در آغاز درگیری با ایران 
باشد.« وی در ادامه پیام توئیتری خود نوشت:»دوره 
چك های حمایتی سفید امریکا باید پایان یابد چون 
محمد بن سلمان خیلی بی محاباتر از آن خودش را 

نشان داده كه مستحق چنین حمایتی باشد.«
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چرخش ترامپ از فرضیه »مأمور خودسر«

پشت پای امریکا به ثبات هسته ای جهان
ترامپ از پیمان منع نیرو های هسته ای میان برد)INF( هم خارج می شود

رئیس جمهور امریکا: روایت عربستان فریب و دروغ هایی دارد

  گزارش  2

رهب�ران ش�وروی و امری�کا در 
27مه 1987 پیمان منع نیروهای 
هس�ته ای میان برد را امضا كردند 
ولی ح�اال ترام�پ می گوی�د كه 
مانند خیلی دیگ�ر از پیمان های 
بین المللی، قصد دارد امریکا را از 
این پیمان هم خارج كند؛ خروجی 
كه البته نیازمند تصویب دو سوم 

نمایندگان سنای امریکا است

 ورود به دوره جدید 
رویارویی هسته ای قدرت ها

یکی از مهم  ترین مشخصه های زمامداری ترامپ، رویکرد منفی وی در 
قبال توافق      ها و پیمان های منطقه ای و بین المللی است. ترامپ از ژانویه 
2017 تاكنون از بسیاری از توافقات بین المللی خارج شده است. دولت 
او از توافق آب و هوایی پاریس ، توافق هس��ته ای برجام و پیمان تجارت 
آزاد دو سوی اقیانوس آرام )تی پی پی( خارج شد و با اعتراض به پیمان 
نفتا خواهان مذاكره مجدد درباره آن شد كه در نهایت با فشار به كانادا و 
مکزیك ، پیمان تجاری جدیدی را با آنها امضا كرد. ترامپ عالوه بر این، 
دس��تور توقف مذاكره بین اروپا و امریکا در زمین��ه پیمان تجارت آزاد 
دو سوی اقیانوس اطلس را داده اس��ت. این رویکرد ترامپ اكنون وارد 
مرحله جدید و بسیار خطرناكی شده است. در برهه كنونی پیمان های 
كاهش تسلیحات هس��ته ای به یکی از نقاط اصلی اختالف و تنش بین 
روسیه و امریکا تبدیل شده و دولت ترامپ اكنون پیمان های كاهش و 
امحای تسلیحات هس��ته ای را هدف گرفته و تالش خود را به خروج از 
این پیمان      ها معطوف كرده اس��ت. ترامپ برای رفع اتهامات از خود در 
زمینه حمایت غیرمستقیم روس��یه از وی در جریان انتخابات ریاست 
جمهوری 2016 امری��کا و نیز تحقق اه��داف كالن دولتش در زمینه 
تقویت توانمندی های هس��ته ای امریکا و تضعیف زرادخانه هسته ای 
روس��یه ، سیاس��ت اتهام زنی به روس��یه درباره نقض پیمان نیروهای 
هس��ته ای میانبرد )آی ان اف( و نیز پیمان كاهش تسلیحات هسته ای 
استراتژیك موسوم به » اس��تارت3 « را دنبال كرده است. البته اختالف 
مسکو و واشنگتن در زمینه پیمان» ای ان اف « به دوره ریاست جمهوری 
باراك اوباما رئیس جمهوری س��ابق امریکا برمی گردد. با این حال این 
اختالفات اكنون به شدت تشدید شده و دامنه آن به پیمان استارت 3 
نیز رسیده است. با توجه به اختالف نظر شدید امریکا و روسیه در زمینه 
پیمان نیروهای هسته ای میانبرد ، مقامات ارشد امنیتی امریکا به ویژه 
جان بولتون، مش��اور امنیت ملی امریکا خواهان خروج از این پیمان به 
بهانه تخلف مس��کو از مفاد آن ش��ده بودند. بولتون همچنین درصدد 
جلوگیری از ادامه مذاكرات درباره تمدید پیمان استارت 3 است كه در 
سال 2010 بین مسکو و واشنگتن منعقد شد. هرچند پیشنهاد بولتون 
با مخالفت شدید وزارتخانه های امور خارجه و دفاع امریکا روبه رو شد، اما 
به دلیل نفوذ زیاد جان بولتون به عنوان مقام ارشد امنیتی دولت امریکا ، 
ترامپ به خواسته وی گردن نهاد و در نهایت روز       شنبه 28 مهر روسیه 
را به نقض پیمان نیروهای هسته ای میانبرد متهم و اعالم كرد واشنگتن 
از این پیمان خارج خواهد شد. ترامپ به بهانه نقض این پیمان از سوی 
روسیه و به دلیل آنکه این پیمان، امریکا را از گسترش سالح های جدید 
برای مقابله با زرادخانه موشکی چین در شرق آسیا بازمی دارد، تصمیم به 
خروج امریکا از این پیمان مهم هسته ای گرفته است. این نخستین پیمان 
مهم كنترل تسلیحات اس��ت كه ترامپ آن را زیر پا می گذارد.  هرچند 
امریکا در چهار سال گذشته بار      ها روسیه را به نقض این پیمان متهم كرده 
ولی باراك اوباما، رئیس جمهور سابق امریکا با وجود همه انتقاداتی كه 
درباه نقض این پیمان از سوی روسیه داشت، از آن خارج نشد. مسکو، 
امریکا را به پایبند نبودن به پیمان نیروهای هسته ای میانبرد متهم كرده 
و وزارت خارجه روسیه ضمن اش��اره به تهدید ترامپ مبنی بر خروج از 
پیمان نیروهای هسته ای میانبرد گفته كه امریکا با این تصمیم رؤیای 

دنیای تك قطبی را در سر می پروراند.
امریکا و شوروی در ژوئن 1987 در واش��نگتن این پیمان را امضا كردند 
و آن را از سال 1988 به اجرا درآوردند.  روسیه پس از فروپاشی شوروی ، 
به عنوان كشور جانشین به پیمان نیروهای هسته ای میا نبرد پایبند ماند، 
پیمانی كه دو طرف را از استقرار موشك های بالستیك و كروز در اروپا منع 
می كند. براساس این پیمان، موشك های میان برد از هزار تا 5 هزار و 500 
كیلومتر و كوتاه برد دارای برد 500 تا هزار كیلومتر باید نابود شوند. خروج 
امریکا از پیمان نیروهای هسته ای میانبرد به منزله آغاز دورانی جدید در 
زمینه رویارویی هسته ای بین امریکا و رقبای هسته ای آن یعنی روسیه و 
چین خواهد بود. لیسبت گرونلوند، دانشمند هسته ای معتقد است:»ترامپ 
در حال در پیش گرفتن مسیری بی پروا و بی مالحظه است؛ مسیری كه 
امنیت امریکا را چه اكنون و چه در بلندمدت كاهش خواهد داد«. بدین 
ترتیب این كشور      ها دیگر هیچ محدودیتی برای توسعه تسلیحات هسته ای 
كوتاه برد و میان برد نخواهند داش��ت، به ویژه امریکا با برداش��ته شدن 
محدودیت های كنونی و نیز با توجه به دكترین هسته ای جدید خود ، به 
احتمال زیاد در دو نقطه استراتژیك یعنی در اروپای مركزی و شرقی و نیز 
در آسیای شرقی به استقرار موشك      ها و تسلیحات هسته ای جدید خواهد 
پرداخت. چنین اقدامی واكنش مقابل روسیه و چین را به دنبال داشته و به 
منزله ورود قدرت های بزرگ هسته ای به مرحله ای جدید از رقابت بر سر 
تسلیحات هسته ای خواهد بود. بدین ترتیب جهان آینده در سایه رقابت 
قدرت های بزرگ هسته ای ، جهانی ناامن تر و از لحاظ امنیتی شکننده تر 

خواهد بود، جهانی كه تهدیدات هسته ای در آن افزایش خواهد یافت. 
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   ایران اتهام دخالت در انتخابات امریکا را رد كرد
وزارت امور خارجه ایران اتهام دخالت این كشور در انتخابات میان دوره ای 
امریکا را رد كرده و آن را ناشی از نوعی » توهم ناشناخته « دانسته است.  
اخیراً امریکا ایران، چین و روس��یه را متهم كرد كه به دنبال مداخله در 
انتخابات این كش��ورند كه قرار است نوامبر امس��ال برگزار شود. بهرام 
قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این ادعا را »بی پایه« خواند و 
گفت نسبت دادن چنین ادعایی به ایران از اساس نادرست و ناراست بوده 

كه احتماالً ناشی از نوعی توهم ناشناخته است. 
-------------------------------------------------------------
   عربستان و امارات خریدار ابزارهای جاسوسی اسرائیل هستند

بحرین، امارات و عربس��تان قراردادهای كالنی در زمینه اطالعاتی با رژیم 
صهیونیستی دارند و این رژیم ابزار جاسوسی در اختیار این كشور    ها می گذارد 
تا از شهروندان خود جاسوسی كنند.  براساس گزارش روزنامه صهیونیستی 
»هاآرتص « این جاسوس افزار    ها به جاسوسان اجازه می دهد تا وارد صفحات 
اینترنتی و ایمیل    ها یا گوشی های همراه اشخاص مورد نظر شده و اطالعات 
آنها را به دست آورند. همچنین سرویس های جاسوسی اسرائیلی اخیراً افشا 
كرده اند كه خدمات جاسوسی خود را به عربستان و برخی كشورهای حاشیه 

خلیج فارس و مصر و اردن فروخته اند. 
-------------------------------------------------------------

   حزب دموكرات برنده انتخابات پارلمانی اقلیم كردستان
نتایج انتخابات پارلمانی اقلیم كردستان عراق اعالم شده و احزاب دموكرات 
و اتحادیه میهنی، دو حزب اصلی این منطقه همچنان قدرت را در دست 
دارند.  به گزارش بی بی سی،  طبق نتایج كه به تأیید كمیسیون انتخابات 
هم رسیده، حزب دموكرات كردستان از مجموع 111 كرسی مجلس این 
اقلیم، 45 كرسی را در اختیار گرفته است و حزب اتحادیه میهنی هم 21 
كرسی را از آن خود كرده است. پارلمان اقلیم كردستان 111 كرسی دارد 

كه 11 كرسی آن به اقلیت های قومی اختصاص دارد.  
-------------------------------------------------------------

   موج جدید انتقاد    ها علیه پسر نتانیاهو
پس از مصاحبه یك شبکه تلویزیونی با یکی از منتقدان بنیامین نتانیاهو، 
پسر نخست وزیر اسرائیل مجری این برنامه را » گاو چاق « خواند كه این 
توهین اكنون او را با انتقادات ش��دیدی مواجه كرده اس��ت.  به گزارش 
اسپوتنیك، مجری این مصاحبه تلویزیونی در واكنش به اظهارات یائیر 
نتانیاهو، در فیس بوك او را فردی بی سواد توصیف كرد كه »هزینه هایش 
را با سرمایه های دولتی پرداخت می كند و هیچ وجه اشتراكی با پدرش 
ندارد.«  این نخستین بار نیست كه پسر بزرگ بنیامین نتانیاهو برای انتشار 
مطالبی در شبکه های اجتماعی با انتقاد روبه رو می شود. او در ماه ژوئن نیز 

مطلبی توهین آمیز علیه تركیه در صفحه اینستاگرام خود منتشر كرد.

 بازداشت دهها نفر به اتهام دخالت 
در روند انتخابات افغانستان

بع�د از آنکه رئی�س اجرای�ی حکوم�ت افغانس�تان ب�ا توجه به 
مش�کالت و نارس�ایی های انتخاب�ات پارلمان�ی از نگران�ی خود 
درباره از دس�ت رفت�ن اعتماد عمومی س�خن گفت، س�خنگوی 
وزارت كش�ور اعالم كرد كه دهه�ا مقام دولتی، ب�ه اتهام دخالت 
در رون�د انتخاب�ات، در سراس�ر كش�ور بازداش�ت ش�ده اند. 
 به گزارش خبرگزاری افغانی آوا، نجیب دانش گفت كه تاكنون 60 تن از 
مسئوالن دولتی اعم از غیرنظامی و نظامی در سراسر افغانستان به اتهام 
مداخله در امور انتخابات، از سوی پلیس شناسایی و بازداشت شده اند. 
 سخنگوی وزارت داخله تصریح كرد كه بیش از 40تن از افراد بازداشت 
شده از حوزه انتخاباتی پایتخت كابل هستند.   دانش افزود: با آن عده 
از مس��ئوالن امنیتی كه در امور انتخابات مداخله كرده اند و اس��ناد و 
مداركی مبنی بر مداخله آنها وجود داشته باشد مطابق قانون، برخورد 
جدی و قانونی صورت می گیرد.   وی همچنین در مورد امنیت در روز 
دوم انتخابات گفت: در این روز هیچ تلفاتی از افرادی كه به پای صندوق 
رأی رفته اند از سراسر كشور نداریم.   او تصریح كرد كه 253 مركز در 21 
والیت به طور عادی كار را آغاز كردند و تدابیر امنیتی الزم اتخاذ شده و 
هیچ گزارش تهدیدی وجود ندارد.   به گفته سخنگوی وزارت داخله، دو 
سه مورد تحركات دشمن در والیات ننگرهار، تخار و غور وجود داشت 

كه مربوط به نیروهای امنیتی می شود نه مراكز رأی دهی. 
این افراد در حالی بازداشت می شوند كه به گزارش منابع مستقل و مردمی، 
انتخابات پارلمانی در افغانس��تان با تخلف های غیرقابل چشم پوش��ی، 
نارسایی های گسترده، بی كفایتی آشکار و تقلب و تخلف وسیع همراه بوده 
است. كمیسیون شکایات انتخاباتی و بسیاری از ناظران، نسبت به عدالت، 
شفافیت و مشروعیت انتخابات، ابراز تردید كرده اند. نابسامانی آنقدر زیاد 
بوده است كه به روز دوم كشیده شده است و همین مایه نگرانی مقامات 
افغانی هم شده اس��ت.  دكتر عبداهلل عبداهلل شب     شنبه در گفت وگویی 
با طلوع نیوز با اش��اره به نارس��ایی     ها در روند انتخابات گفت: »فهرست 
رأی دهنده گان مشکل داش��ت؛ من خودم هم هنگامی كه رأی می دادم 
دچار مشکل شدم . حرف »ع«  در فهرست پیدا نمی شد.«  وی با نگرانی 
افزود: »نگرانی من این است كه یك بار دیگر مردم اعتمادشان را نسبت به 
انتخابات از دست بدهند.«  اما با این وجود، رئیس اجرایی حکومت وحدت 
ملی تأكید كرد كه حضور گستردۀ مردم در انتخابات مجلس نمایند گان، 
نشان داد كه مردم از میان خشونت و تروریسم، دموكراسی و مردم ساالری 
را می خواهند.  از سوی دیگر طالبان در بیانیه ای در روز دوم انتخابات اعالم 
كرد كه برگزاری انتخابات پارلمانی در حضور نیرو های خارجی پذیرفتنی 
نیست، زیرا سفارت امریکا تصمیم گیرنده است و آرای مردم ارزشی ندارد.

ترامپ از تقلب در انتخابات حرف زد
در حالی كه پیش بینی    ها از شکس�ت احتمال�ی جمهوریخواهان 
در انتخابات كنگره حکای�ت دارد، رئیس جمهور امریکا هش�دار 
داد افرادی كه به تقلب انتخاباتی محکوم ش�وند با اش�د مجازات 
مواجه خواهند ش�د تا دوباره مانند دوران كمپین انتخاباتی خود 
برای ورود ب�ه كاخ س�فید، رقیب را ب�ه تقلب متهم كرده باش�د.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری هیل، دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا      شنبه شب در توئیتی نوشت: تمامی بخش های دولتی و مجریان 
قانون با دقت تمام مسئله تقلب انتخاباتی را تحت نظر دارند كه شامل 
تقلب در انتخابات زودهنگام نیز می باشد. با مسئولیت خودتان تقلب 
كنید. متخلفان با اشد مجازات هم مدنی و هم جنایی مواجه خواهند 
شد.  ترامپ بار    ها تأكید كرده كه تقلب انتخاباتی یك مسئله بسیار مهم 
است در حالی كه كارشناسان ثابت كرده اند كه این مسئله در مقیاس 
گسترده رخ نمی دهد.  ترامپ پس از انتخابات سال 2016 میالدی در 
توئیتی نوشته بود: عالوه بر به دست آوردن رأی قاطعانه كالج انتخاباتی 
اگر میلیون     ها تن��ی را كه به صورت غیرقانونی رأی دادند كس��ر كنید 

متوجه خواهید شد كه من رأی مردمی را نیز به دست آوردم. 
دونالد ترامپ، همچنین تأكید داش��ت كه پی��روزی دموكرات  ها تأثیر 
چشمگیری بر سیاست  مهاجرت خواهد گذاش��ت و دموكرات  ها قصد 
دارند كنترل مجلس نمایندگان و سنا را در دست بگیرند.  ترامپ گفت: 
دموكرات  ها می خواهند امریکا را به ونزوئال تبدیل كنند. این تنها خواست 
آنها نیست بلکه چیزی اس��ت كه در حال وقوع است.  ترامپ همچنین 
به كاروان 4 هزار پناهجو از كشورهای هندوراس و گواتماال كه به طرف 
مرز امریکا- مکزیك در حركت  هستند، اشاره كرد.  ترامپ ضمن متهم 
كردن دموكرات  ها به اینکه می خواهند به مهاجران غیرقانونی خدمات 
رفاهی، بهداشتی و درمانی ارائه دهند، گفت: دموكرات  ها این كاروان را 
می خواهند، آنها این كاروان را دوست دارند.  عضو اندیشکده آتالنتیك 
پیش بینی كرد دمکرات    ها با پی��روزی در مجلس نمایندگان و افزایش 
فش��ار بر ترامپ، انتخابات میاندوره ای كنگره را ب��ه نقطه تغییری در 
سیاست های داخلی و خارجی وی تبدیل خواهند كرد.  »باربارا اسالوین « 
افزود نظرسنجی    ها حکایت از پیشتازی حزب دمکرات امریکا در حداقل 
یکی از دو مجلس كنگره دارد و به احتمال زی��اد، آنها در انتخابات ماه 
نوامبر )آبان(، اكثریت مجلس نمایندگان را از آن خود خواهند كرد. وی 
احتمال دارد پس از انتخابات ماه نوامبر، رئیس جمهوری امریکا دست به 

دور تازه ای از تغییرات و بركناری    ها در كابینه خود بزند.

 بغداد: برنامه گروه داعش 
برای نفوذ به ایران را سد کردیم 

وزارت كش�ور ع�راق از خنثی ش�دن برنام�ه داعش ب�رای نفوذ 
به ای�ران، تركی�ه، ع�راق و برخی كش�ورهای اروپایی خب�ر داد. 
به گزارش خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری اس ان جی عراق ، ابو علی 
البصری، رئیس گروه اطالعاتی الصقور و مدیركل اطالعات و مبارزه با 
تروریسم در وزارت كشور عراق اعالم كرد كه این گروه اطالعاتی)الصقور( 
كه در گروهك های تروریس��تی نفوذ كرده اس��ت، اطالعات��ی درباره 
نشست   ها و تحركات گروهك تروریس��تی داعش به ائتالف چهارگانه 
عراق، سوریه ، ایران و روسیه داده اس��ت. وی افزود : تروریست   ها برای 
انجام عملیات تروریستی در تركیه ، ایران و استان سلیمانیه برنامه ریزی 
می كردند. البصری در ادامه گفت: حمالت هوایی متعدد جنگنده های 
روس��ی بنا بر اطالعاتی ك��ه گروه اطالعات��ی الصقور رصد ك��رده بود، 
برنامه های داعش را برای نفوذ به ایران ، عراق ، تركیه و برخی كشورهای 
اروپایی و همچنین انجام عملیات در رقه و البوكمال سوریه كه مقر داعش 
هستند، خنثی كرد. این مسئول عراقی افزود: این گروه اطالعاتی وابسته 
به وزارت كشور عراق توانست در خطرناك    ترین دیوار امنیتی داعش نفوذ 
كند و دهها عملیات تروریستی را كه ممکن بود خسارت های جانی و مالی 
در مناطق امن به دنبال داشته باشد خنثی كند. نخست وزیر عراق گفته 

كه تروریسم می خواهد از هر روزنه ای به این كشور نفوذ كند.
   دیدار فرستاده ویژه ترامپ با رئیس جمهور عراق

رئیس جمهور عراق با نماینده ویژه رئیس جمهوری امریکا در امور عراق 
دیدار كرد. به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه سومریه نیوز، برهم صالح، 
رئیس جمهور عراق در جریان دیدار با برت مك گورك، نماینده ویژه دونالد 
ترامپ در ائتالف بین المللی و امور عراق بر اهمیت روابط میان دو كشور 
تأكید كرد. وی همچنین بر ضرورت تحکیم این روابط در تمامی زمینه    ها 
به ویژه در زمینه های اقتصادی و تجاری از طریق توافقنامه استراتژیك میان 
بغداد و واشنگتن تأكید كرد. در مقابل فرستاده ویژه ترامپ نیز بر تمایل 

واشنگتن به تحکیم و گسترش روابط میان دو كشور تأكید كرد.


