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اندیشکده روز
راه تغییر زمین بازی ترکیه باخاشقچی
اندیشــکده آمریکایــی مطالعــات امنیــت و بینالملــل در
گزارشــی تحلیلی دربــاره تــراژدی خاشــقچی در ترکیه به
چگونگی پس گرفتن زمین بازی از ترکیه پرداخته و پیشنهاد
داده است :هر گونه گزارش درباره منابع و اقدامات ترکیه در
پرونده خاشقچی باید بر این نکته تمرکز داشته باشد که ارائه
حجم بسیار زیاد اطالعات حساس درباره این پرونده کام ً
ال
غیر عادی و بر اساس یک سناریو اســت و در راستای آن باید
موضوعات زیر برجسته شود -1 :باید این موضوع برجسته
شود که ترکیه به دلیل التهابات اقتصادی و تحوالت سوریه به
دنبال حفظ رابطه استراتژیک خود با آمریکاست که مصداق
آن آزاد کردن کشــیش آمریکایی بود-2 .همچنین باید این
موضوع برجسته شود که اختالفات ترکیه و عربستان بر سر
نفوذ در منطقه اســت .موضوعاتی مانند :نحوه ترویج اسالم
سنی ،قطر ،اخوان المسلمین ،کردها و ایران .
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نمای روز

مارک زاکربرگ ،مدیــر عامل فیس بوک که شــش ماه پیش
در سنای آمریکا حاضر شــد و به دلیل «کمکاری» این شبکه
اجتماعــی بــرای «جلوگیــری از سوءاســتفاده» روســیه در
انتخابات  2016عذرخواهی کرد ،حــاال در دفتر کالیفرنیا
«اتاقجنگ»تشکیلدادهاست.تیمی 20نفرهازمتخصصان
دورهمجمعشدهاندوبرایشروعدوردومانتخاباتبرزیلرا
رصدمیکنند.آنهاهمزمانانتخاباتمیاندورهایکنگره
آمریکا را نیز زیر نظر دارند .این تیم ،هر نوع فعالیت مشکوک
مجازیرابررسیمیکندتابتواندجلوینشراطالعاتاشتباه
یادستکاریدراطالعاترابگیرد.
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چهره روز

فیصــل القاســم ،مجــری شــبکه الجزیــره در توئیتــی
نوشــت :تاریخ سیاســی معاصر آمریکا تاکنون شــاهد
توافقجمهوریخواهانودموکراتهابرسریکمسئله
نبودهاست.ایندوهماکنوندرخصوصمحکومکردن،
رسواکردن،اعمالفشاروباجخواهیازعربستانبههر
شیوهوازهرراهیاتفاقنظردارند.بدیهیاستهیاهوی
آمریکا درخصوص ترور خاشقچی ،پیش درآمد و مقدمه
برایهدفیبزرگتراست.

آناتولی:جسد خاشقچی در  3جعبه سیاه به کنسولگری عربستان برگشت !

وعده رجب برایافشایجنایت

شریفی-محمدبنسلمانکهبهتازگیبامایکپمپئو،وزیر
خارجه خندان آمریکا دیدار داشــته خیالش از موضع کاخ
سفید راحت اســت .او مقابل پدرش شاه ســلمان روی یک
مبلراحتیتکیهدادهاست.شاهنیزبهخدمتکارانشگفته
شمارهخانهخاشقچیرابرایشبگیرند.تلفنچندبوقمی
خورد ،صالح خاشقچی ،پسر روزنامه نگار منتقد سعودی
که حاال یتیم شده ،گوشــی را بر می دارد .ملک سلمان بن
عبدالعزیز،پادشاهعربستانومحمدبنسلمان،ولیعهداین
کشور هریک جداگان ه کشته شدن پدرش را به وی تسلیت
گفتند .آن ها بــرای این که مقامات کنســولگری به صورت
اتفاقیباپدر 60سالهویدعواوباارهبرقیاوراتکهتکهکرده
اند،با«صالح»ابرازهمدردیمیکنند.اماهیچیکنگفتند
کهمگرمیشود«اشتباهی»درمکانیعمومیفردیرامثله
کرد؟ ارهبرقیوسطدعواچهمیکند؟آن 15نفرکهبودند؟
حاالدرحالیکهسعودیهاودولتآمریکاسرخودرادربرف
کرده و از روند قتل ابراز بی اطالعی می کنند ،رجب طیب
اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه با ضرب االجل  24ســاعته
به ســعودی برای گفتن حقایق در پرونده خاشقچی اعالم
کرد که حرف های شــنیدنی بــرای زدن دارد .اردوغان که
پیشتر فاش کرده بود برخی از وسایل کنسولگری سعودی
دراستانبولتازهرنگشدهبودند،امروزسهشنبهدرجلسه
هفتگی حزبــش ناگفته هایــش را خواهد گفــت .اردوغان
دیروزدرسخنانیدراستانبولگفتکهبرایاعالمواقعیات
در پرونده قتل خاشقچی مصمم است .او تاکید کرد که «ما
در این پرونده دنبال تحقق عدالت هســتیم و همه واقعیت
مربوطبهاینرویداد،بهطورآشکاروعریانمشخصخواهد
شــد .این مســئله برای آنکارا یــک اتفاق عــادی و معمولی
نیست و باید مشــخص شــود که آن 15نفر مامور اعزامی از
عربســتان برای چه به ترکیه آمدند و آن  18مقام ســعودی
چرا بازداشــت شــدند؟» اکنون این ســوال مطرح است که
آیــا اردوغان بر خــاف ادعــای دولت عربســتان که مدعی
است جمال خاشقچی طی درگیری در داخل کنسولگری
کشته شده است روایتی را مطرح خواهد کرد که به صورت

ترامپ ،اوباما را جاگذاشت!

خبــر دارد و حق الســکوت
ارزشمندیرادریافتکند؟
همزمان،شبکه تلویزیونی
انتیوی ترکیه خبر داد که
پنج تن دیگر از کارمندان ترک کنســولگری عربســتان در
استانبولدرخصوصپروندهقتلخاشقچیبهعنوانشاهد
برای ادای توضیحاتی به دادســتانی استانبول فرا خوانده
شــدهاند .این کارمندان نکاتی را در دادســتانی استانبول
بیان کردهانــد .بنا به گزارش رســانههای ترکیه این پرونده
در مجموع ۴۵شــاهد دارد که همه آنها کارمندان محلی
کنسولگری عربســتان ســعودی و تبعه ترکیه هستند .این
شــاهدان به عنوان راننــده ،مســئوالن فنی و تاسیســات،
کارکناناداریودفترداروکارمندمحاسباتیدرساختمان
کنسولگری عربســتان در اســتانبول کار میکنند.اکنون
که چیزی بــرای پنهان کــردن نمانده ،عــادل الجبیر ،وزیر
خارجه عربســتان که این روزها کم پیدا نیز شــده است ،به
فاکس نیوز گفت که این اقدام «اشــتباهی وحشتناک» بود
که ولیعهد عربستان در ارتکاب آن نقشی نداشت .حاال که
قتل وی برای همگان پذیرفته شده ،جست و جو برای پیدا
کردن جسد خاشــقچی ادامه دارد .از نمونه برداری خاک
کنسولگریومنزلسرکنسولسعودی،گشتزنیپلیس
ترکیهدرجنگل«بلگراد»درشمالاستانبولکهاحتمالدفن
جنازه در آن وجود دارد تا چمدان های مشــکوک ســعودی
که آن 15فــرد مشــکوک رازی را در آن پنهان کــرده اند .از
جمله چمدانی که ماهر عبدالعزیز مطرب ،افسر اطالعات
عربســتان همراه داشــت و احتمال مــی رود بخشهایی از
جسد جمال را با هواپیما به ریاض منتقل کرده باشد .اما به

تازگی موضوعی نظر عکاســان خبری را که سه هفته است
جلوی در کنسولگری زندگی می کنند ،جلب کرده است.
ورود سه جعبه ســیاه رنگ به داخل کنسولگری عربستان.
شامگاه یک شنبه ســه صندوق بزرگ و سیاه رنگ چرخدار
به طور مشــکوک به داخل کنســولگری عربستان سعودی
در اســتانبول برده شــد .گفته می شــود ابتدا یک ون سیاه
مقابل در ساختمان ایستاد و ســه جعبه بزرگ سیاه رنگ به
داخلکنسولگریبردهشد.هنوزمحتویاتاینصندوقها
مشخص نیست .امابرخی رسانه ها مانند آناتولی احتمال
دادند حکومت سعودی برای تکمیل سناریوی خود جنازه
خاشــقچی را بــه کنســولگری برگردانده اســت .از ســوی
دیگــر« ،ســیانان»  ،هویت یکــی از اعضای تیــم  15نفره
اعزامــی از ریاض برای قتل «جمال خاشــقچی» را منتشــر
کرد ،فردی که بعد از مرگ این روزنامهنگار لباسهایش را
پوشیده و کنسولگری را ترک کرده است.به نوشته سی ان
ان،مصطفی المدنی پس از خروج از کنسولگری ،به همراه
فرد دیگری که کیسه ای به دست دارد چند ساعتی در شهر
گشت زده ،ســپس در نزدیکی مسجد سلطان احمد لباس
خودراتعویضکردهولباسهایخاشقچیرادرکیسهقرار
میدهد.اوساعتیبعدکیسهراداخلسطلزبالهمیاندازد
ولبخندزنانبههتلبازمیگردد.المدنی57سالهتقریباهم
سنخاشقچی( 59ساله)بودوازنظرقدووزنبسیارشبیهبه
اینروزنامهنگاربودهاست.یکمقامارشدترکیهایباتاکید
بر این که از المدنی به عنوان بدل خاشقچی استفاده شده،
افزود« :ارزیابی ما از ششــم اکتبر تاکنون تغییــری نکرده و
ما مرگ خاشــقچی را قتل با قصد قبلی میدانیم و جسد از
کنسولگریخارجشدهاست».

نخستین رزمایش نظامی10کشورعضو اتحادیه« آ .سه .آن» با چین آغاز شد

دستاورد برای «اژدهای زرد»

وزیران دفاع کشــورهای عضو اتحادیه جنوب شــرق آسیا
(آ.سه.آن) اعالم کردندکه از دستورالعمل ویژه منع پرواز
جنگندهها در دریــای چینجنوبی پیــروی خواهند کرد.
چین همچنین برای نخســتینبار با  ۱۰کشور عضو این
اتحادیــه در آبهــای جنوبیاش ،یــک رزمایــش دریایی
مشترکبرگزارمیکند.پنجمیناجالسمشترکوزیران
دفاع 10کشور عضو «آ.ســه.آن» شامل مالزی ،اندونزی،
ســنگاپور ،فیلیپین ،برونئی ،میانمار ،کامبــوج ،الئوس،
ویتناموتایلندبامشارکت
شــرکای ایــن اتحادیــه
شــامل آمریکا ،استرالیا،
دستاورد سیاسی توافق
چین،نیوزیلند،ژاپن،کره
در چنین شرایطی دستاورد
جنوبی و هند و روســیه با
سیاسی این توافق ،کاهش
عنوان ()ADMM-Plus
زمینه حضور نظامی آمریکا
در ســنگاپور برگــزار
در دریای چین جنوبی است
شــد.تصمیم اعضــای
که میتواند برای چین حائز
آ.ســه .آن و شــرکای ایــن
اهمیت باشد.توافق اعضای
اتحادیه بــرای تبعیــت از
آ.ســه .آن برای خــودداری
توافقمشترکدراجتناب
از پروازجنگندههــای خــود
از پــرواز هواپیماهــای
بر فرازاین دریا ،نشانهای از
نظامیبرفرازدریایچین
اراده اعضــای ایــن اتحادیه
جنوبی،توافقیمهمبرای
برای کاهش تنش در دریای
کاهش تنــش در این آبراه
چینجنوبی است که زمینه
راهبردیارزیابیشدهکه
برای اجرای سیاســتهای
پایبندی همه کشورهای
اکونومیست با تیتر "چین در برابر
تحریــک آمیــزکاخ ســفید را
مشــارکت کننــده در این
موضوع
خطرناک"
رقابت
یک
آمریکا؛
محــدود میکند.البتــه این
توافق بــرای پایــداری آن
بسیارمهماست.باتوجهبه پرونده خود را به جدال اقتصادی این توافــق بــرای آ.ســه .آن نیــز
به دلیــل ایجاد زمینــه برای
مناقشهبرخی
کشورهای دو کشور اختصاص داده است .طرح
همکاری بیشتر در اثر کاهش
منطقــه درخصــوص
مالکیــت بــر دریــای ترکیبی نماد دو کشور ( اژدها و عقاب) تنش و سیاست اعتمادسازی
با چین برای حل مناقشه در
چینجنوبــی و همچنین
مداخلهآمریکادراینمسئلهکهبهافزایشتنشدراینپهنه دریای چیــن جنوبــی هــم دســتاوردی مهم محســوب
دریایی منجر شــده اســت ،توافق برای خودداری از پرواز میشــود«.ائو یون هوا» رئیس پژوهشگاه آسیای جنوب
جنگندهها از سوی مشارکت کنندگان در اجالس وزیران شــرقی دانشــگاه «جی نــن» چین گفته اســت :توســعه
دفاعآ.سه.آنوشرکایایناتحادیه،میتواندازنگرانیها روابط اقتصادی چین و «آ.ســه.آن» ،بــرای هر دو طرف
درباره نظامی شــدن دریــای چین جنوبــی بکاهد.دولت ســودمند اســت.این گمانه وجود دارد که یکی از دالیل
چین همواره بــا این نگرانی مواجه بوده که سیاســتهای ســوق یافتن اعضای آ.ســه .آن بــه ســمت کاهش تنش
تحریکآمیز آمریکا و برخی همپیمانان این کشور از جمله در دریــای چینجنوبــی ،جلوگیری از افزایش ریســک
اســترالیا در دریــای چین جنوبی ســبب میشــود تــا این ســرمایهگذاری در ایــن اتحادیــه اقتصــادی اســت کــه
آبراه که کشــتیهای تجاری و مســافری درآن تردد دارند میتواند بر کاهش سرمایهگذاری خارجی در این منطقه
بر اثر اقدامات تحریکــی از جمله اعــزام ناوهای جنگی به موثر باشد.

منطقهای نظامی و امنیتی تبدیل شود.دستیابی به این
توافق برای چین که نگران تداوم و تشدید تنش در دریای
چین جنوبی است دستاوردی مهم محسوب میشود که
میتواند دارای ابعاد مختلفی باشــد.با حصول این توافق
مقامات پکن امیدوارنــد که با کاهش و توقــف اقداماتی با
ماهیتنظامیازجملهپروازجنگندههابرفرازدریایچین
جنوبی بهخصوص هواپیماهای گشــتزنی آمریکا ،بهره
برداری اقتصادی و گردشــگری از این پهنه دریایی ،تحت
تاثیر فضای امنیتی ناشی از
ترتیباتنظامیقرارنگیرد.

فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه از سمت خود کناره گیری می کند

ماموریت ناکام«دی میستورا»
فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه ،به دالیل شخصی از
ســمت خود کناره گیری می کند .بان کی مــون دبیر کل
ســابق ســازمان ملل ،در ماه ژوئن ، 2014دی میســتورا
دیپلمات ایتالیایی را به عنوان فرســتاده ویژه این سازمان
به ســوریه منصوب کرد.دی میســتورا درحالی از ســمت
خود کناره گیری می کند که در ماموریت خود ناکام بوده
اســت.فعالیت ســازمان ملل با موضوع جنگ در سوریه ،
 23فوریه 2012وزمانیآغازشدکهکوفیعناندبیرکل
اسبق سازمان ملل ،اخضر ابراهیمی را به عنوان فرستاده
مشترک از طرف این سازمان و اتحادیه عرب برای بحران
ســوریه منصوب کرد.اما اخضر ابراهیمی دوم اوت همان
ســال و فقط چند ماه پس از انتخاب در این سمت ،استعفا
کرد،اماشانساخضرابراهیمیوزیرخارجهاسبقالجزایر
نیزبهترازکوفیعناننبودوویدرماموریتخودازسپتامبر
 2012تا مه  2014مقاومت کرد و در آغاز ســال 2014
توانســت اولین دور از مذاکرات مســتقیم بیــن دولت و به
اصطالحمخالفاندرژنورابانظارتآمریکاوروسیهبرگزار
کند.پس از اخضر ابراهیمی ،استفان دی میستورا که دو

تابعیتیاست،برایادامهفعالیتسازمانمللدراینپست
منصوبشد.صرفنظرازتالشهمهکسانیکهدرگذشته
عهدهداراینسمتبودهاند،بهنظرمیرسدکههیچاراده
جدی برای ارائه راهکاری درخصوص حل و فصل بحران
ســوریه و پایان دادن به جنگ در این کشــور به چشم نمی
خورد،بلکهبرعکسمیبینیمکهازگروههایتروریستیو
معارضاندربسیاریازمحافلبینالمللیحمایتوبرای
عملبهخواستهمعارضان،باوضعشروطتحققناپذیر،راه
برراهکارهایسیاسیبستهمیشود.ازجملهراهکارهایی
کهدیمیستورادرنشستسوچیوضعکرد،کمیتهتدوین
قانون اساسی است که دولت ســوریه ،مالحظاتی درباره
آن دارد.بشــار جعفری ،نماینده دایم ســوریه در ســازمان
ملل ،تاکید داردکه قانون اساسی و هر آن چه که به قانون
مربوطمیشود،مسئلهایداخلیدرسوریهاستکهخود
سوریهادربارهآنتصمیممیگیرندوسوریههیچایدهای
را مبنی بر دخالت در امور داخلی این کشــور نمی پذیرد.
درمقابل،دیمیستوراگفتهبود:تصمیمدارم ازکشورهای
ضامنآتشبسدرآستانهبرایرایزنیدرژنوونیزمشارکت

...

باانتخابات2018کنگره

عکس :آرشیو

دربحبوحهقضیهجمالخاشقچی ،دراردنتصمیمیاتخاذ
شــد که خیلیهــا آن را "تاریخی" توصیف میکنند .پادشــاه
اردن به تحرکات گســترده مردمی در هفتههــای اخیر برای
پس گرفتن اراضی باقوره و غمر از اســرائیل پاسخ مثبت داد
و امروز(دیروز) طی دســتوری از تمدید دو پیوســت "باقوره و
غمر"درپیمانصلح"وادیعربه"۱۹۹۴برای ۲۵سالدیگر
خودداریکرد.بهموجباینتوافقنامه،اینزمینهابهمدت
 ۲۵سال اجاره داده شــد که چند روز دیگر به پایان میرسد.
واقعیت این اســت که اگر شــرایط اردن مانند ســال ۱۹۹۴
بود،بهاحتمالزیاداینپیوستهابرای ۲۵سالدیگرتمدید
میشــد ،اما جامعه اردنی کــه این روزها وضعیــت اقتصادی
خوبی هم ندارد ،به دالیل مختلف جســورتر از گذشته حرف
میزند و مواضع ضد اسرائیلی خود را بیان میکند و باالخره
بــا فشــارهای پیدرپی مانــع تمدید دو پیوســت پیــش گفته
شد.پادشاهاردنهمکهکشورشمتولیمسجداالقصیاست
ونتوانستدرمقابلتصمیمدولتترامپبرایانتقالسفارت
به قدس و اعالن آن به عنوان پایتخت اسرائیل کاری جدی از
پیشببرد،نمیتوانستجزاینتصمیمیبگیرد.ملکعبدا...
دومبااتخاذاینتصمیموبازگرداندنایندومنطقهبهحاکمیت
اردن در واقــع هــم میخواهــد از انتقادات فزاینــده به خاطر
مسئلهقدسبکاهدوهمدراینشرایطبداقتصادیکشورش
وباتوجهبهفضایضداسرائیلیجامعه،خودرادرکنارمردمو
خواستههای آنها نشان دهد و هم به دولت ترامپ و نتانیاهو
ایننکتهرادرسایهسیاستهاییکجانبهآنهاگوشزدکندکه
امان دیگر مثل قبل نیست و ساکت نمینشیند.این تصمیم
پادشــاه اردن خبر خوبی برای بنیامیــن نتانیاهو در بحبوحه
حرف و حدیثها از احتمــال برگزاری انتخابــات زودهنگام
کنستنیستوهرچندویواکنشتندینشانندادهوگفته
است این مســئله برای اتخاذ تدابیر الزم بررسی میشود ،اما
اقدام خاصی هــم علیه این تصمیم اردن انجــام نخواهد داد.
تلآویو به تداوم همکاری با این پادشاهی با توجه به موقعیت
جغرافیاییحساسآننسبتبهکرانهباخترینیازمبرمدارد
و به هیچ وجه نمیخواهد این روابط و همکاری آسیب جدی
ببیند.ازاینرو،درسیاستاعالمیخودبهاینتصمیماحترام
میگذارد ،امــا در سیاســت اعمالی خود شــاید بازگرداندن
این زمینها بــه اردن را طوالنی کند و مترصد فرصتی شــود
تا تمدیدی دوبــاره گیرد .از دیگر ســو ،این تصمیــم میتواند
جایگاهملکعبدا...رادراردنتثبیتکندوازدامنهاعتراضات
مردمیدرنتیجهاوضاعبداقتصادیبکاهد.

مرکل درصدد توقف صادرات
تسلیحات به سعودی است

ضرباالجلاردوغانبهسعودیبرایتوضیحقتلخاشقچیامروزپایانمییابد

مدیریت شده در طول دو هفته گذشته از سوی رسانه های
نزدیک به دولت چون «ینی شفق» منتشر شده است یا این
که در این پرونــده به گونــه ای عمل خواهد
کردکهدربرابرآنازعربستانحقالسکوت
بگیرد.رسانههاینزدیکبهدولتاردوغان
چون ینی شــفق در طول دو هفته گذشته از
ناپدیدشدنجمالخاشقچیدرکنسولگری
عربستان در اســتانبول ،در ابتدا از ربودن یا
قتل احتمالی او ســخن گفتند ســپس این
اطالعاترامنتشرکردندکهازطریقساعت
هوشمند اپل خاشقچی که به موبایل نامزدش که در بیرون
کنســولگری در انتظارش بود به نوار صوتی دست یافته اند
که خاشــقچی بدون این که بازجویی شــود در مــدت زمان
هفتدقیقهکشتهوجسدشمثلهشدهاست.براساساین
افشــاگری ها ،فردی که به عنوان متخصص کالبدشکافی
به همراه تیم 15نفره از ریاض به استانبول آمده بوده است
هنگام مثله کردن خاشــقچی از همکارانش خواسته بوده
که به موســیقی گوش کنند.در طول ایــن دو هفته با وجود
انتشارچنیناطالعاتیازسویرسانههاینزدیکبهدولت
اردوغان،هیچگاهایناطالعاتتکذیبنشدکهاینمسئله
بیانگرواقعیبودنآناست.روزدوشنبهدرستیکروزقبل
ازاینکهاردوغانبخواهدجزئیاتقتلخاشقچیراتشریح
کندروزنامه«ینیشفق»درتازهترینافشاگریخودنوشت:
بنسلمان ،برایمتقاعدکردنجمالخاشقچیبهبازگشت
بهعربستاندقایقیپیشازمرگشبااوتلفنیصحبتکرده
بود و پس از این که او با این درخواســت مخالفت کرد کشته
شد .با درز این اطالعات دیگر تردیدی نمی ماند که محمد
بن ســلمان در ورای قتل جمال خاشــقچی قرار دارد و این
افشــاگری به مانند ضربه نهایی بر ولیعهد عربستان است.
اکنونبایددیداردوغانباتوجهبهدرزایناطالعاتازسوی
رســانه های نزدیک به دولتش ،ضربه نهایی را بر پادشــاه و
ولیعهدعربستانواردخواهدکردیااینکهازایناطالعاتبه
اینشیوهاستفادهکندکهبهسعودیهابفهماندازهمهچیز
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یک نظرسنجی نشان داد که میزان محبوبیت دونالد ترامپ
در این مدت کم باقی مانده تا موعد انتخابــات میان دورهای
ماه نوامبر کنگــره آمریکا بیشــتر از میزان محبوبیــت باراک
اوباما در مدت نزدیک بــه برگزاری انتخابات میــان دورهای
سال  ۲۰۱۰اســت.به گزارش پایگاه هیل ،این نظرسنجی
کــه از ســوی انبیســی ووال اســتریت ژورنال انجام شــده
نشــان داد که میزان محبوبیــت دونالد ترامپ ،بــه باالترین
سطح در تمامی نظرســنجیهای برگزار شــده از سوی این
موسســات رســیده و معادل ۴۷درصد اســت .این در حالی
است که مجریان این نظرسنجی گفتند که محبوبیت باراک
اوباما در نظرســنجی که آن ها در مدت مشــابه باقی مانده تا
موعد انتخابــات میاندورهای ســال ۲۰۱۰کنگــره برگزار
کردند،معادل ۴۵درصدبودهاست.دراکتبر ۲۰۱۰میزان
محبوبیت بــاراک اوبامــا به شــکلی تاریخی کاهــش یافت و
در انتخابات میاندورهای همان ســال نیز حــزب وی تعداد
چشمگیریازکرسیهارادرمجلسنمایندگانوسناازدست
داد.باوجودآنکهدونالدترامپنیزعمدتایکرئیسجمهور
نامحبوبدرمیانکلیتمردمآمریکابودهامامحبوبیتباالی
عجیبیمیانجمهوریخواهانداشتهودرهمیننظرسنجی
اخیرمیزانمحبوبیتاودرمیانجمهوریخواهانمعادل۹۰
درصدبودهاست.بسیاریازناظران،انتخاباتمیاندورهای
کنگــره آمریــکا را نوعی همه پرســی درباره عملکــرد ترامپ
می دانند.هم دموکرات ها و هم جمهوریخواهان با رقابت
انتخاباتی سختی روبه رو و تعدادی از سناتورهای دموکرات
با موقعیت شــکننده به دنبال حفظ کرسیهایشان به سبب
آرای باالی دو رقمی در انتخابات سال ۲۰۱۶به نفع ترامپ
درایالتهایمتعلقبهآنهاهستندودرمقابلنیزجمهوری
خواهاننگرانمحبوبنبودنترامپدرمیانگروههایینظیر
زنانوگروههایدیگرند.نظرسنجیمذکورهمچنیننشان
دادکهرایدهندگانبرایاینانتخاباتمیاندورهاینسبت
به چند انتخابات قبلی اشتیاق بیشــتری دارند و  ۷۲درصد
دموکراتهاو ۶۸درصدجمهوریخواهانگفتندکهکشش
زیادیبهانتخاباتپیشرودارند.درعینحالایننظرسنجی
در مجموع نشــان داد که دموکرات ها برتــری ۹درصدی بر
جمهوری خواهــان در رقابت برای به دســت گرفتن کنترل
کنگره دارند ۵۰ .درصد رای دهندگان احتمالی گفتند که
میخواهندکنگرهتحتکنترلدموکراتهاقراربگیردو۴۱
درصدنیزگفتندکهخواهانتداومتسلطجمهوریخواهان
برکنگرههستند.

...
آمریکا

مالبرادر،مرد شماره  2طالبان از زندان آزاد شد

عقبگرد بهعصرامارت؟

در افغانســتان چه می گذرد؟ آیا شاهد بازگشت به عصر
امارت اسالمی طالبان هستیم؟ «زلمی خلیل زاد» ،سفیر
پیشین آمریکا در افغانستان و حاال نماینده ویژه واشنگتن
در امور افغانســتان ،دو بار با مقامات سیاسی طالبان در
دوحه قطر گفــت و گو کرده اســت .همزمــان گمانه زنی
هایــی از ماموریــت جدیــد نیکی هیلی ،ســفیر پیشــین
ترامپ در سازمان ملل در افغانســتان به گوش می رسد.
با گذشت چند روز نیز ژنرال عبدالرازق ،فرمانده امنیت
استانقندهاربهطورمشکوکیترورمیشود.حاال«تادین
خان اچکزی» برادر جنرال عبدالرازق اچکزی به عنوان
فرمانده پلیس اســتان قندهار انتخاب شــده که به گفته
کارشناســان از تجربه نظامی برخوردار نیســت .درست
در همین آشفته بازار امنیت افغانســتان ،مال برادر که 9
سال قبل از سوی شــبکه اســتخبارات نظامی پاکستان
(آی اس آی) بازداشــت شــده بود ،آزاد می شــود .منابع
معتبر به روزنامه «نیوز» پاکســتان گفته اند که آزادی مال
برادر به درخواست دولت قطر صورت گرفته است .گفته
میشود رهایی وی در پی سفر اخیر خلیل زاد به منطقه و
درخصوص مذاکرات آمریکا با طالبان انجام شده است.
این فرمانــده طالبان یکی از چهار موسســانی اســت که
سبب تحریک طالبان در سال  1994در افغانستان شد.
او زمانی آزاد شــده که افغانســتان درصدد فراهم آوردن
مقدمات انتخابات مهم ریاســت جمهوری در خرداد ماه
 1398اســت .به نظر می رســد که آمریکا بــه طور جدی
به دنبال رســاندن طالبان یا افراد دیگــری با مدل فکری
طالبانبهقدرتدرافغانستانباهدفتامینمنافعآمریکا
و حذف مطلق دیگر کشورها در امور این کشور است.
▪مال برادر کیست؟

مال عبدالغنی برادر  50ســال دارد و یکی از چهار نفری
دادن «گروه کوچــک» در این دیدار دعوت کنــم  ،به نظرم
اینفرصت،آخرینفرصتبرایتغییراتنهاییدرکمیته
تدوینقانوناساسیبهشمارمیرودوامیدوارمکهوضعیت
برای مطرح کردن چنین خواســته هایی از این کمیته در
ماه آینده مناســب باشــد و این کمیته« گــروه بین المللی
کوچکدربارهسوریه»راکهوزرایخارجهبریتانیا،آمریکا،
فرانسه ،آلمان ،عربســتان و اردن عضو آن هستند ،شامل
شود.امابشارجعفریدرسخنرانیخوددرجلسهشورای
امنیتگفت:کشورهایحامیتروریسم،خواهانتشکیل
تشکلی غیرقانونی با عنوان « گروه کوچک» با هدف مانع
تراشی در نتایج نشست آستانه و مصوبات سوچی و
به شکست کشــاندن روند سیاسی شده اند.وی
تاکید کرد :سوریه هیچ نقشــه راهی را که خود
در آن مشارکت نداشته باشد ،قبول نمی کند و
جایز نیست که ســازمان ملل ،بخشی از تشکل
های سیاسی متخاصم باشــد.وی این سوال را
مطرح کــرد که چگونــه گروه موســوم به
«گروهکوچک»کهکشورهایحامی
تروریسمدرسوریهدرعضویتآن
هســتند و برخی دیگر از آن ها
درتجاوزمستقیمعلیهسوریه
مشــارکت دارند ،می توانند

است که در سال  ۱۹۹۴گروه طالبان به رهبری مال عمر
را تاســیس کردند .پیروان گــروه طالبان از مــا برادر به
عنوان یکی از مغزهای متفکر این گــروه یاد میکنند .او
در مدارس پاکستان مسائل دینی خوانده و مدتی در گروه
طالبان جنگیده اســت .مــا برادر پس از ســقوط امارت
اسالمی طالبان ،شورای کویته ،مهم ترین تشکل طالبان
پس از ســقوط این گــروه را رهبری میکــرد .عبدالغنی
برادر در سال  ۱۹۶۸در شهر دهراوود استان «ارزگان»
در جنوب افغانستان متولد شد .او در مدارس دینی درس
خوانده اما تعلیمات دینی را «به پایان نرســانده اســت».
گفته می شــود که او با قبیلــه پوپلزایی از قبایــل قندهار
نسبت دارد .همان اســتانی که با چالش امنیتی روبه رو
شده است .طی سال هایی که گروه های مجاهدین علیه
نیروهای شوروی سابق و دولت تحت حمایتش در کابل
می جنگیدند مال بــرادر عضو حزب اســامی به رهبری
مولوی یونس خالص بود .وی در ســال  ۱۹۹۴به همراه
ســه نفر دیگر از جمله مال محمــد عمر ،گــروه طالبان را
ایجاد کرد و برای پیروزی این گروه در خطوط مقدم نبرد
در غرب افغانســتان و نیــز کابل جنگیــد .در زمان حمله
آمریکا و متحدانش به گروه طالبان او معاون وزارت دفاع
طالبان بود .پس از سقوط گروه طالبان به دست آمریکا،
او معــاون مال محمد عمر ،رهبر اســبق طالبان شــد .مال
بــرادر از فرماندهــان مــورد اعتمــاد رهبر گــروه طالبان
شناخته میشد که در ســال  ،۲۰۱۰در شهر کراچی در
جنوب پاکستان بازداشــت و روانه زندان شد .به گزارش
بی بی سی ،منابع آگاه که نخواسته اند نامشان فاش شود
گفته اند که «خواهرش همسر مال محمد عمر رهبر گروه
طالبان است و همسر او خواهر مال عمر» نام او در فهرست
تحریم های شورای امنیت ســازمان ملل متحد است که
حق مسافرت و استفاده از خدمات بانکی را ندارد.
مدعیشوندکهنگرانجانمردمسوریههستند!؟پیشاز
این ،دی میستورا و ویتالی نئومکین رئیس موسسه شرق
شناســی در آکادمی علوم روســیه پیش بینی کرده بودند
که کمیته قانون اساسی پیش از پایان سال جاری یا اوایل
سال آینده میالدی تشکیل شود .در صورتی که این پیش
بینیجامهحقیقتبپوشد،باتنگناهاوچالشهاییمواجه
خواهد بود که از میان آن ها می توان به اولویت ها ،تأمین
دوسوم آرا ،موضوع ریاســت وهمچنین چشمداشت ها و
انتظاراتطرفمقابلکهبهکمیتهمذاکراتموسومشده
است ،اشاره کرد .شاید بهترین خدمتی که دی میستورا
می تواند بکند ،آن باشــد که ســفارش کند پس از او،
جایگزینی برایش تعیین نشود که اگر این موضوع
اتفاق بیفتد ،ممکن اســت پایانی بــر جنگ های
ظالمانهعلیهسوریهوپایانیبرفشارهایسیاسی
و روانی باشــد .به این ترتیب ،طرفی که در مقابل
دولت سوریه عنوان مذاکره کننده یافته است،
مشروعیت خود را از دست می دهد .اما
هم اکنون ،صحبت از مذاکراتی
روسی – غربی است تا از میان
چهار نفر ،یک نفر را به عنوان
جانشــین دی میســتورا
انتخابکنند.

هزاران نفر از پناهجویان آمریکای التین به
مرزهای آمریکا نزدیک شدند

لشکری سرگردان،پشت مرزهای ترامپ
باوجود سیاست های مهاجرستیزانه رئیس جمهور آمریکا،
کاروانی مرکب از صدها مهاجر از کشورهای آمریکای التین
به ویژه هنــدوراس ،گواتماال و الســالوادور راهپیمایی خود
را از شــهری در جنوب مکزیک به سمت مرزهای این کشور
با آمریکا از ســر گرفته اند .این کاروان مهاجران که مقامات
مکزیک ،شمار آن ها را در حدود بیش از هفت هزار تن اعالم
کرده اند ،هفته گذشته از شمال هندوراس حرکت کرد و با
وجود سخت گیری مقامات مکزیک از جمله مسدود کردن
مسیر آن ها از روی یک پل ،سرانجام موفق شد وارد مکزیک
شــود.مهاجران هنگام عبور از مکزیک همچــون نیروهای
نظامی ارتش با شــوق و شعف شــعار ســر می دادند« ،بله ما
توانستیم».بسیاریازاینمهاجراندرتالشبراییافتنکار
وماندندرمکزیکهستند؛امابسیارینیزبهسویمرزهای
آمریکادرحرکتاند.حرکتکاروانمهاجراندرحالیاست
که ترامپ طی روزهای گذشته هشدار داده است که حرکت
این کاروان مهاجران باید متوقف شود و تهدید کرده است،
برایمقابلهباآنهاازنیروینظامیاستفادهخواهدکرد.وی
همچنین از قطع کمک های منطقه ای ،بستن مرز آمریکا با
مکزیک و دیوار کشی بلندتر در مقابله با ورود مهاجران خبر
داده اســت.در حالی ترامپ بار دیگر کشــورهای آمریکای
التیــن را به قطع کمک هــای منطقه ای تهدید کرده اســت
که فقر و شــرایط وخیم اقتصادی از جملــه مهم ترین دالیل
مهاجرت بســیاری از شهروندان این کشــورها به مکزیک و
آمریکاست .بی ثباتی سیاسی و اقتصادی و حضور باندهای
تبهــکاری و قاچــاق از دیگر دالیلی اســت که ســبب شــده
بســیاری از شــهروندان آمریکای التین دســت به مهاجرت
بزنند.موضعگیری ها و تهدیدات ترامپ در حالی است که
آمریکا نیز به عنوان بازاری بزرگ به نیروی کار ارزان بسیار
نیاز دارد.در واقع طی سال ها حضور مهاجران در بازار کار
آمریکا،آنهاکمکبزرگیبهاقتصاداینکشورکردهاند.اما
اکنونسیاستهایترامپنهتنهادربلندمدتآثارمستقیم
و مخربی بر بازار کار آمریکا خواهد گذاشــت بلکه تهدید به
قطع کمک های این کشور شرایط شــهروندان کشورهای
آمریــکای التیــن را وخیــم تــر خواهــد کرد«.بــن کادرین»
ســناتور دموکرات آمریکایــی در این باره می گویــد :آمریکا
تحت رهبری شکســت خورده «دونالد ترامپ» همچنان به
نادیده گرفتن آســیب پذیرترین افراد بیگنــاه جهان ادامه
میدهد.دونالد ترامپ همچنین بار دیگر موضوع مهاجران
رادستاویزیبرایاستفادهدرانتخاباتمیاندورهایکنگره
آمریکا که ششم نوامبر برگزار می شود ،قرار داده است .وی
با انتقاد از سیاست های مهاجرتی حزب دموکرات در پیامی
توئیتری نوشت :کاروان های مهاجران سبب رسوایی حزب
دموکرات شده است! قوانین مهاجران را همین حاال تغییر
دهید.موضعگیری های ترامپ در حالی است که سیاست
هایی چون تهدید ،دیوار کشی ،اســتفاده از نیروی نظامی
و قطع کمک هــای منطقه ای تاکنــون شــرایط را هم برای
مهاجران و هم برای آمریکا وخیم تر کرده است.
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