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بازیطالبانبابرگهروسیه!
به دنبال تصمیم دونالد ترامپ برای لغو مذاکرات
صلح با طالبان و دیدار با سران آن و رئیس جمهور
افغانستاندرکمپدیوید،هیئتیازطالبانبهمسکو
رفتهوبانمایندهویژهپوتیندرامورافغانستاندیدار
و گفت وگو کرده است .دیروز هم سخنگوی وزارت
خارجه روسیه به این سفر اشاره کرد اما تاریخ آن را
ذکر نکرد ولی با توجه به اظهارنظرهای مقامات
طالبان در روزهای گذشته ،احتماال همین جمعه
گذشته انجام شده است .با وجود این که مذاکرات
طالبان و روسیه چیز جدیدی نیست و در یکی دو
سال اخیر هم انجام شده است اما به نظر میرسد
که انجام سفر هیئت طالبان درست پس از تصمیم
ترامپ تالشی از جانب طالبان برای بازی با برگه
روسیه به منظور فشار بر آمریکاست .اما این بازی
به این معنا نیست کهطالبان در صرافت جایگزینی
روسیه به جای آمریکاست؛ به این دلیل که آمریکا با
توجهبهثقلسیاسیونظامیپررنگشدرمعادالت
داخلی افغانستان طرف اصلی بحران این کشور
است و مسکو اساسا ظرفیت کافی برای حل این
بحران را نــدارد؛ نه حضور نظامی در این کشور و
نه مانند آمریکا آن قدرت تاثیرگذاری را بر دولت
افغانستان دارد.بــا وجود این تقویت روابــط میان
طالبان و مسکو میتواند برای آمریکا دردسرساز
باشد و از این جهت این گروه تالش میکند تا از
طریق اظهار برگه روابط خارجی خود به واشنگتن
بــرای تجدیدنظر در تصمیم خود فشار بیاورد تا
مذاکرات صلح میان دو طرف از سرگرفته شود .در
این زمینه ،منابعی هم از سفر احتمالی هیئتی از
طالبان به چین و ایران و کشورهای دیگری سخن
گفتهاند.واقعیتایناستکهطالباناینمذاکرات
و نتایج آن تا امروز را به نفع خود میداند؛ به گونهای
که هم سلطه آن بر مناطق وسیعی در افغانستان
به نوعی به رسمیت شناخته شده و اساسا مورد
مذاکرهقرارنگرفتهاستوهمصرفادرمقابلتوقف
حمالت به نیروهای آمریکایی و هم پیمانان آن قرار
براینشدهاستکهایننیروهابهتدریجازافغانستان
خارجشوند؛چیزیکهدرصورتتحققآنمیتواند
موازنهقدرترادرداخلبهنفعاینگروهبرهمبزند.
طالبان در سالهای اخیر واقعبینتر شده و دیگر
همچونگذشتهبهمسائلسیاهوسفیدنمینگردو
درواقعاینبازیهایسیاسی،مذاکراتباآمریکاو
توسعهمناسباتخارجیهمبراینداینتحولاست.

نمای روز

حبیبدرآغوشپوتین
رئیس جمهور روسیه به پایتخت داغستان رفت
تــا بــا مــبــارزی کــه چند روز پیش ،پشت حریف
آمریکاییرامقابلچشمتماشاچیانوگزارشگران
به خاک مالید ،دیــدار کند .مبارزه UFC 242
هفتم سپتامبر در ابوظبی برگزار شد و حبیب نور
محمدوف ،داستین پویریر را شکست داد و عنوان
قهرمانیسبکوزنهارابهنامخودکرد.درتصاویر
منتشرشده،پوتیندرحالیکهحبیبرادرآغوش
گرفته،لبخندرضایتیبرلبدارد.مبارزاتحبیب
آمیزه ای از ضربات مشت ،فنون کشتی و جودو
است .او در ورزشهای سامبو ،کشتی آزاد ،جودو
وکیکبوکسینگمهارتداردودررشتهسامبودو
بار قهرمان جهان شدهاست.

چهره روز

دونــالــد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ،مرگ
«حمزهبنالدن»فرزنداسامهبنالدن(بنیانگذار
القاعده) را تأیید کرد .حمزه که حدود  30سال
داشت ،در یک عملیات به رهبری آمریکا در مرز
پاکستان و افغانستان کشته شده است .سالها
از حمزه بن الدن به عنوان فرزند مــورد عالقه و
جانشیناحتمالیبنیانگذارالقاعدهیادمیشد.
اوبارهابردنبالکردنراهپدرخودتأکیدوآمریکارا
تهدیدکردهبود.کشتهشدنحمزهبنالدننهتنها
القاعدهراازداشتنعضویموثروارتباطنمادینبا
پدرشمحروممیکندبلکهاقداماتعملیاتیمهم
این گروه را نیز تضعیف می سازد .حمزه بن الدن
مسئولبرنامهریزیوهمکاریباگروههایمختلف
تروریستیبود.

دومینانتخاباتریاستجمهوریتونسپسازسرنگونیبنعلیبرگزارشد

مشقدموکراسیدرقلبآشوب
مهدانقالبهایعربیدرمسیرتوسعهسیاسی
خودباآزموندموکراسیدیگریروبهروبودکه
پیامهاوپیامدهایآنفراترازجغرافیای160
هزار و 610کیلومتری این سرزمین عربی در
شمال آفریقاست .دیروزیازدهمین انتخابات
ریاست جمهوری تونس از زمان استقالل آن
در سال  1956و دومین انتخابات از زمان
انقالب دسامبر  2010برگزار شد و دو هفته
بعد نیز انتخابات پارلمانی برگزار میشود .در
انتخابات دیروز 26نامزد با هم رقابت کردند
کهنیمینمایندهاحزابونیمیدیگرمستقل
هستند.نتایجاولیهانتخاباتروز ۱۷سپتامبر
( ۲۶شهریور) اعالم خواهد شد.حدود هفت
میلیون تونسی از جمعیت نزدیک به ۱۲
میلیونی آن حق شرکت در این انتخابات را
داشتند و غالب دغدغههای رایدهندگان
اقتصاد ،مبارزه با فساد اقتصادی و روابط با
فرانسه است و واقعا پیش بینی نتایج این دور
انتخابات بسیار دشــوار است اما انتخابات
به دور دوم کشیده خواهد شد .در میان 26
نامزدهمپنجنامزدشانسبیشتریدارندکهبه
احتمال زیاد دو نفر از آنها به دور دوم خواهند
رفت.اینپنجنفرعبارتنداز :عبدالکریمزبیدی
(موردحمایتحزبندایتونس)،نبیلقروی
(حزب قلب تونس)  ،عبد الفتاح مورو (حزب
النهضه)،قیسسعید(مستقل)،یوسفشاهد
(نخستوزیرکنونیورئیسحزبتحیاتونس).
در این دوره ،با وجــود این که حزب النهضه
برای اولین بار در انتخابات ریاست جمهوری
شرکت کرده اما دوگانه اسالمگرا و سکوالر و

مسائل هویتی فکری پررنگ نیست و این در
خطابهها و مناظرات انتخاباتی نامزدها که به
سبکی غربی هم برگزار شده ،مشهود است و
درچینشرقابتهایانتخاباتیوتعددنامزدها
ازجریانهاومشاربمختلفسیاسینیزنمود
دارد.غیرازموروکهنامزدرسمیالنهضهاست،
چهرههای نزدیک به این جنبش هم در این
کارزار شرکت دارند ،از جمله حمادی جبالی
کهازنخستوزیرانسابقورهبراناینجنبش
بوده و به عنوان نامزد مستقل شرکت کرده
است.دردیگرجریانهایفکریوسیاسینیز
وضعچنیناست .درواقعهمینتعددنامزدها
ازطیفهایمختلفپیشبینینتایجرابسیار
سخت کرده است .عمدهترین دلیل کم رنگ
شدندوگانهاسالمگراوسکوالرحرکتخوب
این کشور در مسیر توسعهیافتگی سیاسی و
موفقیت گفتمان و عملکرد النهضه در نوعی
اعتمادسازی متقابل در طول سالیان گذشته
است .حزب النهضه در حالی در این دوره با
معرفییکنامزدواردکارزارانتخاباتریاست
جمهوری شده است که تجربه تلخ همتای
اخوانی خود در مصر را پیشرو دارد ،از این
رو به نظر میرسد با یک اطمینان خاطر ،گام
در این مسیر نهاده و تقریبا مطمئن است که
با توجه به وضعیت خاص تونس ،امکان تکرار
چنین تجربهای در آن وجود ندارد .خود این
حزبدرطولسالهایگذشتههموارهیکیاز
شرکای حاضر در قدرت حاکمه بوده است .به
هر حال باید دید نتیجه این مشق دموکراسی
یشود.
یها چه م 
تونس 

پسلرزههایحمالتپهپادیانصارا...به«قلبصنعتنفتعربستان»

آتشآرامکو دامن امارات را هم میگیرد؟
کامیار-اینکهعملیاتپهپادیاخیرارتشیمن
بهپاالیشگاههایعربستانسعودی،باتوجهبه
بعد مسافت و عبور پهپادهای یمنی از رادارها
و سامانههای دفــاع موشکی ساخت آمریکا
چگونه انجام شده و اتفاق افتاده ،مسئلهای
است که باید کارشناسان نظامی دربــاره آن
به بیان نظرات بپردازند ولی دربــاره تبعات و
پیامدهای این عملیات ،میتوان این عملیات
را بسیار هوشمندانه و بهموقع توصیف کرد که
احتمالداردپیامدهایآنحتیبهتغییردرنظام
سعودیورویکارآمدنفردیغیرازبنسلمان،
ولیعهدسعودیطماعوخودسربینجامد.
▪«بقیق»و«خریص»چرامهماند؟

ســعــودی ســال  ۲۰۱۷در راســتــای اجــرای
چشماندازبلندپروازانه ۲۰۳۰خوداعالمکرد
کهبرایتغییردرساختاردرآمدهایاقتصادی
این کشور قصد دارد ۵ ،درصــد از کل سهام
آرامکو را که به ادعــای ریــاض بین  ۲۰۰۰تا
 ۵۰۰۰میلیارد دالر ارزش دارد ،به عنوان گام
اولیه در بازارهای بورس عرضه کند.هدف از
اینتصمیم،نهایجادتغییروتنوعدردرآمدهای
عربستان سعودی بلکه تأمین اعتبار و بودجه
برای بلندپروازیهای شاهزاده سعودی ،به
ویژهاجرایابرپروژه«نئوم»درشمالعربستان
سعودی و تبدیل این بخش از خاک این کشور
«دبــی عربستان سعودی» بود .عربستانی
به ُ
که طی سالهای گذشته با کسری بودجه
مواجه بوده و ورود این کشور به جنگ طوالنی
با یمن و تاراج اموال و درآمدهای آن از سوی
ترامپ شیردوش ،هزینههای زیادی را بر شاه
سعودی و ولیعهد خام او تحمیل کرده است.با
این حال ،فروش سهام آرامکو طی سالهای
گذشته به دالیلی به تأخیر افتاد .برخی علت
تأخیردرعرضهسهامبزرگترینشرکتنفتی
عربستانسعودیراغیرممکنبودنآنوبرخی
نیز بیرغبتی سرمایهگذاران به خرید سهام
این شرکت به دلیل نبود شفافیت و دخالت
شاهزادههای متنفذ سعودی در فعالیتهای
آن به ویژه شخص محمد بن سلمان میدانند.
برخی از ناظران ،تغییر اخیر در ریاست وزارت
انــرژی و نفت عربستان سعودی و برکناری
«خالدالفالح»ازاینوزارتخانهطیهفتهگذشته
را به اختالف او با محمد بن سلمان در نحوه
عرضه سهام آرامکو مرتبط دانستند؛ چرا که
وزیر انرژی بر خالف خواست ولیعهد سعودی
عمل نمیکرد و آن گونه که باید به طی شدن
روندعرضه سهام آرامکو سرعت نمی داد.

محمدبنسلمانبابرکناریخالدالفالحوتعیین
«یاسرالریان»بهعنوانوزیرانرژیسعودیکهاز
افراد نزدیک به ولیعهد به شمار میرود ،سعی
دارد طرح مذکور را پیش ببرد و نفوذ خود بر
بزرگ ترین منبع درآمد عربستان سعودی را
افزایش دهد.اما حال با حمله پهپادی ارتش
و کمیتههای یمن ،آن تعداد از سرمایهگذاران
خارجی که راغب به مشارکت در خرید سهام
اولیهآرامکویسعودی( ۵درصد)بودند،برای
ورود به این قضیه تردید دارند؛ چرا که فعالیت
شرکت آرامکو در عربستان سعودی مرهون
ثبات در سیاستهای این کشور متخاصم و
توقف حمالت مشروع پهپادی و موشکی به
تأسیسات حیاتی و مهم سعودی است و بدون
توقف این حمالت بعید است کسی بخواهد در
کشوریسرمایهگذاریکندکهسرتاسرآن،در
تیررسپهپادهاوموشکهایکروزیمنیاست
وهرآناحتمالداردسرمایههایآنهادودشود
آنگونهکهدربقیقوخریصاتفاقافتاد.مقامات
دولتیمن(دولتنجاتملیمستقردرصنعا)با
علمبهاینموضوع،ازبین ۲۰۰هدفازاهداف
بانکی خود برای حمله و ضربه زدن به ریاض،
دسترویپاالیشگاههاینفتیبقیقوخریص
گذاشتندتابهسرمایهگذارانیکهسودایکسب
سود در عربستان سعودی را دارند ،این نکته را
تفهیمکنندکهاینکشورامننیستوبهتراست
سرمایهخودرادرجاییدیگربهکاربگیرند.البته
ترس از توقف سرمایه گــذاری دامن اماراتی
ها راهم گرفته است.وزیر مشاور امور خارجه
امــارات حمله پهپادی انصارا ...به تاسیسات
نفتی آرامکو را چالشی راهبردی توصیف و بر
لزوم هماهنگ سازی تالشها برای مقابله با
آن تاکید کرد.انور قرقاش در توئیتر نوشت:
«حمله به پاالیشگاههای آرامکو دامنگیر همه
مامیشود.اینحملهبهچالشراهبردیپیش
روی منطقه و لزوم هماهنگ سازی تالشها
برای مقابله با آن اشاره دارد .امارات به ماهیت
چالشهای خطرناک و مشترک زود پی برد
و در نهایت مسئولیت پذیری موضع خود را
درخصوصریاضبرگزید.مسیروسرنوشتما
یکی است».جالب این جاست که«سیانان»
همگزارشیمشابهنیویورکتایمزمنتشرکرده
و مدعی شده است که این حمالت نه از یمن
بلکه از عراق انجام گرفته است.اگر چه دولت
عراق این ادعا رارد کرده است اما تنها دلیلی
که سیانان برای «اثبات» این ادعا ارائه کرده،
ایناستکهاینحملهازلحاظمیزانخسارات،
بیسابقهبودهاست!

طالبان:میتوانیم 100سالدیگرباآمریکابجنگیمولیراهحلمذاکرهاست

یکبامودوهوایهبتا...
طالبان تمایل زیــادی به صلح با آمریکا دارد تا
حداقل بتواند برای خود مشروعیت اندکی در
داخــل افغانستان کسب کند .مشروعیتی که
دولت افغانستان با آن مخالف است .شیر محمد
استانکزی ،مذاکره کننده ارشد طالبان در گفت و
گوباراشاتودیدربارهمذاکراتلغوشدهطالبانبا
نمایندگانآمریکامیگویدکهاینگروهآمادهشده
تا«برای ۱۰۰سالدیگربااینجنگتحمیلشده،
مبارزه کند» اما هیچ راهحلی برای این درگیریها
به جز مذاکرات و مسئله صلح وجود ندارد .روند
یکسالهصلحدرافغانستانازسویدونالدترامپ
و درست چند روز پیش از آن که توافق رسمی امضا
شود ،متوقف شد .پیش نویس این توافق از سوی
دو طرف مطرح شده بود .مذاکره کننده ارشد
طالبان با اشاره به کشته شدن سرباز آمریکایی که
به توقف مذاکرات انجامیده ،می گوید« :اگر آن ها
میتوانند هزار تن از ما را بکشند ،چرا ما یک یا دو
نفر از آن ها را از پا در نیاوریم؟» به نظر می رسد که
بام و دو هوای مال هبت ا ...آخوندزاده ،سرکرده
طالبانپایانیندارد؛مردمافغانستانرامیکشند
و از صلح سخن می گویند .سربازان آمریکایی را
می کشند و در پیمذاکرهباآنهاهستند.طالبان
که حمالتش علیه مردم غیرنظامی افغانستان
قطع نشده ،دیروز در بیانیه ای از موافقت خود با
ازسرگیری فعالیت های این کمیته در افغانستان
خبر داده اســت .فعالیت هایی که از فروردین
متوقف شده بود.
▪چندتخممرغهمدرسبدروسیه

پــس از شکست گفت وگــوهــای صلح میان
فرستاده ویژه آمریکا و نمایندگان طالبان در

افغانستان ،اینک برخی منابع از نزدیک شدن
این گروه به روسیه خبر می دهند .این دیدار
در حالی انجام شده که قرار بود هفته گذشته
دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا در کمپ
دیوید با رئیس جمهوری افغانستان و رهبران
گروه طالبان دیدار و توافق آمریکا و طالبان را
نهایی کند اما روز یک شنبه ترامپ از لغو این
دیدار خبر داد .در حالی که طالبان چند تخم
مرغ خود را در سبد روسیه گذاشته ،ساکنان
کاخ کرملین نیز بدشان نمی آید به عنوان بازیگر
منطقه ای سهمی در آینده سیاسی افغانستان
داشته باشند .مقامات طالبان اعــام کردند
که هیئت مذاکره کننده شان به چین ،ایران و
جمهوریهای آسیای میانه نیز سفر خواهد کرد.

بوریس«هالک»میشود
بوریسجانسون،نخستوزیربریتانیادرگفتوگوبا
«میلآنساندی»خودرابهشخصیتکمیک«هالک»
تشبیه کــرد و گفت« :هالک هرچه خشمگینتر
میشود ،قویتر میشود .هالک همیشه جان به در
میبرد؛مهمنبودچقدردربندباشدوهمینموضوع
در باره این کشور نیز صادق است ،ما در سی و یکم
اکتبر(9آبان) از اتحادیه اروپاخارج خواهیم شد».
جانسونکهامروزباژانکلودیونکر،رئیسکمیسیون
اروپا دیدار می کند ،گفته راهی پیدا خواهد کرد تا
رایاخیرپارلمانرادوربزند.

پیشخوان بین الملل

▪کــابــل :طالبان بــه روســیــه بــرونــد یــا چین،
د
مذاکراتاحیانمیشو 

اشرف غنی ،رئیس جمهوری افغانستان در تازه
ترین اظهارات تاکید کرده است که طی روزهای
گذشتهدردرگیریهایپراکندهدرنقاطمختلف
کشورش دست کم هزار نفر از نیروهای طالبان
کشتهونزدیکبهدوهزارتندیگرزخمیشدهاند.
همزمان ،سخنگوی دولت افغانستان میگوید،
سفرهای گروه طالبان به روسیه و چین تاثیری
بر دولت مرکزی در کابل یا دولت آمریکا ندارد و
دولت هم اکنون تمامی تالشها برای مذاکرات
صلحبااینگروهشبهنظامیرامتوقفکردهاست.
سخنگویدولتافغانستانتاکیدکردهاستکهتا
زمانانتخاباتسراسریدراینکشور،مذاکراتیبا
گروهطالبانصورتنخواهدگرفتوسپسدولت
جدیددربارهصلحتصمیمگیریخواهدکرد.

روزنامه یدیعوت آحارونوت با تیتر « 48ساعت تا
انتخابات چرا باید به من رای بدهید؟»دو سرمقاله
اصلیاینروزنامهبهقلمنتانیاهووگانتز.سرمقاله
نتانیاهو با عنوان «تحولی تاریخی» و سرمقاله
گانتز با عنوان «فرصتی نادر».

