
ر  ئیس جمه�و ر   گزارش یک
امریکا اسنادی را 
آم�اده ك�رده ك�ه طب�ق آن گواه�ی ع�دم 
سوء پیش�ینه امنیتی برخی مقام های سابق و 
فعلی این كش�ور برای دسترس�ی به اس�ناد 
طبقه بندی شده و مراكز ممنوعه لغو می شود 
كه اولین قربانی آن جان برنان، رئیس س�ابق 
»سیا« بود؛ اقدام جنجالی كه 60 تن از مقامات 
امنیت�ی درباره آن هش�دار داده ان�د. كنگره 
امریکا هم بر آن است با مصوبات جدید مانع از 
سوء استفاده ترامپ از قدرت قانونی خود شود. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا كه بسیاری از 
مخالفان خود را از عرصه قدرت كنار زده، این بار 
طرح جدیدی را برای دور نگه داشتن منتقدانش 
در دست بررسی دارد. بر اساس این طرح كه كاخ 
سفید آن را اعالم كرده، گواهی عدم سوء پیشینه 
امنیتی برخی مقام های س��ابق و فعل��ی امریکا 
لغو می ش��ود. به گزارش خبرگزاری رویترز، یك 
مقام كاخ سفید جمعه ش��ب اعالم كرد: »ترامپ 
می خواه��د گواهی ع��دم سوءپیش��ینه امنیتی 
اكثر این افراد لغو ش��ود، البته اگر نتواند گواهی 
عدم سوءپیش��ینه امنیتی همه آنها را لغو كند«. 
افراد مذكور كسانی هس��تند كه از سیاست های 
ترامپ انتقاد كرده اند. در صورتی كه گواهی عدم 
سوء پیشینه امنیتی این افراد لغو شود، آنها دیگر 

اجازه دسترسی به اس��ناد اطالعاتی طبقه بندی 
شده و ورود به مراكز حساس را نخواهند داشت. 
هفته گذش��ته ترامپ گواهی عدم سوء پیشینه 
امنیتی جان برنان، مدیر سابق سازمان سیا را لغو 
كرد. برنان از منتقدان جدی سیاست های ترامپ 
بوده است. كاخ س��فید اعالم كرده است كه قصد 
بازنگری در گواهی عدم سوء پیشینه امنیتی سایر 
مقام های دولت باراك اوباما از جمله جیمز كومی 
مدیر س��ابق اف بی آی، جیمز كالپر مدیر سابق 
اطالعات ملی امریکا، مایکل هیدن مدیر س��ابق 
س��ازمان امنیت ملی و اندرو م��ك كیب، معاون 
سابق مدیر اف بی ای را دارد. پیش از این روزنامه 
فایننشال  تایمز گزارش كرده بود »ترامپ در صدد 
است مجوزهای امنیتی شماری از مقام های سابق 
اطالعاتی را كه از او به دلیل عملکردش در دیدار 
با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روس��یه انتقاد 
كرده اند لغو كند.« اقدامات ترامپ برای محدود 
كردن دسترس��ی مقامات امنیت��ی به اطالعات، 
درحالی اس��ت كه در دو سال گذش��ته، ترامپ 
به خاطر مالقات مش��اورانش با مقامات روس��یه 
پیش از انتخابات ریاست جمهوری 2016، تحت 
فشار اس��ت. همچنین س��ه ماه دیگر انتخابات 
میان دوره ای كنگره برگزار می شود و ترامپ برای 
پیروزی جمهوریخواهان تالش می كند تا اكثریت 

كنگره را در دست داشته باشند. 

   مخالفت های مقامات امنیتی
اقدام كاخ سفید در لغو گواهی عدم سوء پیشینه 
امنیتی، مخالفت   هایی را در بین مقامات امنیتی 
در پی داشته است. به گزارش سی ان ان، 60 مقام 
سابق سیا جمعه شب با انتش��ار بیانیه ای به این 
گونه اقدامات به ترامپ هشدار داده اند و لغو گواهی 
عدم سوء پیشینه امنیتی برنان را محکوم كرده اند. 
در این بیانیه آمده است: »ما معتقدیم مقام های 
سابق، حق دارند بدون ترس از تنبیه، دیدگاه های 
خودشان را در زمینه مسائل امنیتی بیان كنند«. 
در این بیانیه آمده است: »اعتقاد قاطع ما این است 
كه اگر قرار باشد نظرات كارشناسان خبره قبل از 
ابراز به محك آزمون گذاش��ته شوند، كشورمان 
تضعیف خواهد شد«. آنها این اقدام دونالد ترامپ 

را نامناس��ب و به شدت تأس��ف برانگیز خوانده و 
تأكید كردند: »ما هرگز تاكنون سابقه نداشته كه 
ببینیم از لغو مجوزهای امنیتی به عنوان یك ابزار 
سیاس��ی همانطور كه در این مورد شاهد بودیم، 
استفاده شود«. همچنین جان برنان در مصاحبه 
با شبکه ام اس ان بی س��ی در واكنش به لغو سوء 
پیشینه امنیتی خود گفت:»من فکر می كنم كه 
ترامپ مست قدرت شده و در حال حاضر كشور به 
سبب آنچه كه رئیس جمهور انجام داده و مسئول 
انجام دادن آن است، در بحران قرار دارد. اكنون 

دوران ترسناك و رعب آوری است«. 
برنان تأكید كرد:»همینطور جمهوریخواهان در 
كنگره نیز كه به او اجازه عم��ل داده اند و منتظر 
هس��تند كه یك فاجعه اتفاق بیفتد، می بایست 
قبل از ای��ن علیه كس��ی ك��ه آش��کارا و واضح 
مسئولیت هایش را بدون هیچ گونه در نظر گرفتن 
هدفی و همینطور در نظر گرفتن عقل س��لیم از 
نقطه نظر امنیت ملی اجرا نمی كند، صحبت و با او 
مخالفت می كردند«. معموالً مقام های اطالعاتی 
سابق امریکا مجوز دسترسی امنیتی خود را بعد 
از اتمام سمت شان حفظ می كنند تا جانشین های 
آنها بتوانند بر سر مسائل روز با آنها رایزنی داشته 
باشند اما ترامپ ثابت كرده اس��ت كه نمی تواند 
منتق��دان خود را تحم��ل كند. برخ��ی مقامات 
امنیتی سابق هنوز در انجمن های مشاوره دولت 
كار می كنند و ادامه حضور آنها منوط به دارا بودن 

مجوز امنیتی خاص است. 
   كنگره مقابل ترامپ 

سیاست های جنجالی دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا واكنش های گسترده ای را در محافل سیاسی 
این كشور در پی داشته است. به گزارش خبرگزاری 
اس��پوتنیك، مارك وارنر، س��ناتور ارشد كمیته 
اطالعات سنای امریکا گفت:»طی روزهای آینده 
یك اصالحیه قانونی در كنگره مطرح می ش��ود 
كه در ص��ورت تصویب نهایی مان��ع از آن خواهد 
ش��د كه دونالد ترامپ مانع از دستیابی مقام های 
سابق و منتقدانش به اسناد اطالعاتی شود«. وارنر 
در پستی در توئیتر نوش��ت:»من چند روز دیگر 
اصالحیه ای را پیشنهاد خواهم كرد كه نمی گذارد 
رئیس جمهور با لغو دلبخ��واه مجوزهای امنیتی 
اقدام به مجازات و مرعوب س��اختن منتقدانش 
كند. گوش به زنگ باشید«. دموكرات   ها و برخی 
جمهوریخواه��ان مخالف سیاس��ت های ترامپ 
هس��تند و پیش از این برخی نمایندگان طرحی 
را برای اس��تیضاح رئیس جمه��ور داده بودند. دو 
ماه پیش موج مخالفت های گس��ترده با سیاست 
مهاجرتی، سبب شد ترامپ از مواضع اعالنی خود 
عقب نشینی كند و این بار هم اتحاد دموكرات   ها و 
جمهوریخواهان مقابل سیاست امنیتی ترامپ به 
حدی اس��ت كه می تواند رئیس جمهور امریکا را 

وادار به عقب نشینی كند.

همزم�ان ب�ا تهدی�د مج�دد تركیه از س�وی 
رئیس جمهور امری�کا و در واكنش به مخالفت 
دادگاه تركیه با درخواست آزادی وكیل كشیش 
امریکای�ی، ی�ک روزنام�ه انگلیس�ی از نقش 
عربستان در اعمال فشار بر تركیه و نقش كشیش 
امریکایی بازداشتی در تركیه پرده برداشت اما در 
مقابل مقامات ترک نه تنها وعده تسلیم نشدن 
دادند، بلکه تركیه در یک گام عملی در مبادالت 
خود ب�ا روس�یه دالر را ح�ذف ك�رد و از دیگر 
كشور    ها هم خواست كه به این اقدام بپیوندند. 
بعد از آنک��ه دادگاه تركیه با درخواس��ت آزادی 
وكیل كش��یش امریکایی مخالفت ك��رد، دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا روز جمعه در جمع 
خبرن��گاران گفت: »بای��د از خیل��ی وقت پیش 
كشیش در بازداشت امریکایی را بازمی گرداندند 
به نظرم تركیه بسیار بسیار بد رفتار می كند.« این 
سخنان بالفاصله تأثیر منفی روی بازار گذاشت و 
باز هم ارزش برابری لیر در برابر دالر سقوط كرد.  
ترامپ در ادامه سخنانش افزود: این مسئله تمام 
نشده است و ما دست بسته نمی نشینیم و ممکن 
نیست اجازه دهیم شهروندان ما را بازداشت كنند.  
رئیس جمهور امریکا در ادامه تركیه را » مشکلی 
بلند م��دت « توصیف كرد و گفت این س��ناریوی  
جاسوسی علیه اندرو برانسون، كشیش امریکایی 
» ساختگی « است.   دادگاه عالی تركیه روز جمعه 
درخواست آزادی برانسون را رد كرد و وكیل وی 
اعالم كرد ك��ه دادگاه حکم به بازداش��ت خانگی 
برانس��ون داد و وی پ��س از 1۵ روز درخواس��ت 
تجدیدنظر در این حکم را خواهد داد.  دولت تركیه 
بعد از كودتای امریکایی در دسامبر 2016 برانسون 
را كه با گ��روه تروریس��تی پ.ك.ك همکاری و 
همچنین از عبداهلل گولن روحانی فراری و حامی 
اصلی كودت��ا حمایت می كرد بازداش��ت و به 1۵ 
سال حبس محکوم كرد.  هفته پیش پس از ماه    ها 
كشمکش ترامپ تعرفه واردات آلومینیوم و فوالد 
از تركیه را دو برابر كرد كه به جهش قیمت دالر در 
برابر لیر منتهی شد. تركیه هم با تحریم محصوالت 
وارداتی نظیر اپل، آیف��ون، خودرو، تنباكو و لوازم 
آرایش��ی و نوش��یدنی های الکلی پاسخی حدود 
۵00میلی��ون دالری به ط��رف مقاب��ل داد.  اما 

روز      ش��نبه بعد از آنکه »رجب طی��ب اردوغان « 
رئیس جمه��ور تركیه ط��ی س��خنانی گفت كه 
هرگز در برابر كشور    هایی كه در برابر تركیه ژست 
هم پیمانی استراتژیك می گیرند ولی آن را هدف 
اس��تراتژیك خود قرار می دهند، تسلیم نخواهد 
شد، آنکارا در اقدام دیگری به پیشنهاد مسکو برای 
جایگزینی ارزهای ملی دو كشور به جای دالر چراغ 
سبز نشان داد.   به گزارش شبکه روسی راشاتودی، 
آنکارا همچنین طرح مش��ابهی را برای تجارت با 
چین و دیگر كش��ور    ها ارائه كرده است.  ابراهیم 
كالین، سخنگوی ریاست جمهوری تركیه اعالم 
كرد: ما درباره انجام مبادالت تج��اری با ارزهای 
ملی نه تنها با روسیه و چین بلکه با دیگر كشور    ها 
بحث و گفت وگو می كنیم. این فقط خواسته تركیه 
نیست و دیگر كش��ور    ها هم واكنشی به حمالت 
امریکا دارند.  عالوه بر این ب��رات آلبایراك، وزیر 
خرانه داری و دارایی تركیه ب��ا برونو لمر، همتای 
فرانسوی خود گفت وگوی تلفنی انجام داد و طی 
آن دو طرف درباره فعالیت مشترك برای مبارزه با 
تحریم های واشنگتن علیه آنکارا به توافق رسیدند.  
به گزارش خبرگزاری » آنادول��و«، وزیران دارایی 
تركیه و فرانسه در جریان این گفت وگو آلبایراك 
به خاطر بیانات امانوئل ماكرون، رئیس جمهور و 

برونو لمر، وزیر دارایی فرانسه در حمایت از تركیه 
سپاسگزاری كرد.  بر اس��اس این گزارش ارزهای 
دو كشور روس��یه و چین تحت فشار تحریم های 
امریکا قرار گرفت و هر دو این ارز    ها حدود نیمی از 
ارزش خود را از سال 2014 و 2018 به رغم اقتصاد 

قوی شان از دست دادند. 
   رد پای عربستانی تحریم ها

روزنامه ایندیپندنت در گزارش��ی درب��اره رابطه 
امریکا و تركیه نوشت: قابل قبول نیست كه بگویم 
افزایش تعرفه واردات فوالد و آلومینیوم از تركیه به 

وسیله امریکا و اقدام متقابل آنکارا در تعیین تعرفه 
۵۳۳میلیون دالری بر كاال ه��ای وارداتی از امریکا 
فقط به دلیل بازداش��ت یك كشیش امریکایی در 
تركیه بوده اس��ت.  به نوش��ته این روزنامه، جنگ 
تجاری امریکا و تركیه فقط بر سر آزادی یك كشیش 
امریکایی نیست و این جنگ بر سر خرید سامانه اس 
۳00 روسیه از سوی تركیه و خودداری از پذیرش 
حمایت امریکا از یگان های مدافع خلق »ی.پ.گ « 
اس��ت. عالوه بر این موارد اردوغان اكنون به ایران 
كمك می كند تا تحریم های امریکا را دور بزند و اعالم 
كرده كه به واردات نفت ایران ادامه می دهد، بنابراین 
از شدت تهدید های واشنگتن برای افزایش تحریم 
نفت ایران كاسته خواهد شد. در عین حال، عربستان 
به عنوان یک��ی از نزدیك     ترین متحدان ترامپ كه 
آزادی های مذهبی برای افرادی همچون كشیش 
برانس��ون هرگز در آن وجود نداش��ته، از اردوغان 
خشمگین است و همین امر به شدت اقدامات امریکا 

علیه تركیه افزوده است. 
   شکستن آیفون ها

این روزها، گوش��ی هم��راه مدل »آیف��ون«، به 
نماد مخالفت با امریکا در تركیه بدل شده است.  
روزنامه سعودی »العرب« چاپ لندن روز      شنبه 
در گزارش��ی با عنوان »آیفون، س��مبل مخالفت 
با امریکا در تركیه « نوش��ت ك��ه محافل طرفدار 
رجب طی��ب اردوغان رئیس جمه��ور تركیه، در 
فروش گوشی آیفون خود مس��ابقه گذاشته اند و 
برخی دیگر نیز برای نش��ان دادن خشم خود از 
سیاس��ت های اقتصادی امریکا علیه كشورشان، 
گوش��ی آیفون خود را خ��رد كرده ان��د.  العرب 
نوشت: گوش��ی تلفن آیفن به طور سنتی یکی از 
پرفروش     ترین كاالهای امریکایی در تركیه است 
اما از زمانی كه امریکا تحریم     هایی را علیه دو وزیر 
این كشور وضع كرد و تعرفه صادرات تركیه مثل 
فوالد و آلومینیوم را افزایش داد، آیفون به مثابه 
»ستون پنجم« امریکا در تركیه قلمداد شده است.  
العرب نوش��ت: طرفداران حزب عدالت و توسعه 
]حزب حاكم در تركیه[ با خرد كردن گوشی های 
آیفون خود و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی 
و برخی دیگر با آتش زدن دالر، حمایت خود را از 

رئیس جمهورشان نشان داده اند.
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پس از چندین سال مبارزه سیاس��ی، باالخره عمران خان رهبر تحریك 
انصاف پاكستان در انتخابات پارلمانی 2018 با كسب بیشترین كرسی 
)116( پیروز شد و در 26 مرداد 1۳97 توانست با كسب آرای الزم به عنوان 
بیست و دومین نخست وزیر پاكستان انتخاب شود. عمران خان كه با شعار 
ساده زیستی خود پا به عرصه سیاسی گذاشته  است، در سخنرانی هایش در 

تبلیغات انتخاباتی از ارتباط و دوستی با ایران استقبال كرده بود. 
نگاهی به جامعه شناسی تاریخی پاكستان نشان می دهد كه این كشور از 
بدو استقالل در 1947 تاكنون همواره سطحی از التهاب و تنش سیاسی 
را در جامعه خود تجربه كرده است. واقعیت این است كه كانون های قدرت 
در پاكستان به صورت میانگین بر مدارهای چالشی شکل گرفته است و به 
همین جهت از بدو استقالل تا كنون شاهد هستیم كه هیچ نخست وزیری 
قادر به اتمام دوره قانونی خود نبوده و همیشه در اواسط دوره پنج ساله خود 
با چالش های درونی و محیطی مواجه شده است. البته این وضعیت به نوعی 
جلوه    هایی از فرهنگ سیاسی پاكستان را نیز نشان می دهد كه یکی از نقاط 

ضعف حکومت داری از این منظر به چشم می خورد. 
اما پیروزی عمران خان را باید به نوعی خواست و مطالبه حوزه اجتماعی 
جامعه پاكستان محسوب كرد، چرا كه مردم پاكستان به این دلیل به عمران 
خان و حزب وی رأی داده اند كه عمران خان در طول مبارزات سیاسی خود 
همواره حمایت از مردم مستضعف و رنجدیده و مبارزه با فساد اقتصادی و 
اداری را بیش از هر شخصیت سیاسی دیگر فریاد زده است. به همین جهت 
مردم پاكستان چه در ایالت خیبر پختونخواه باشند یا ایالت پنجاب و سند، به 
حزب عمران خان امیدوار بوده و می خواهند كه عمران خان و حزبش دولتی 
را تشکیل دهند كه به مسائل و معضالت درازمدت و فرسایشی این كشور از 
جمله مشکل كمبود انرژی، فقر و بیکاری، گرانی، تورم و فساد پایان دهند. در 
غیر این صورت و عدم توانایی در رفع مشکالت مردم عمران خان نیز ممکن 
است در آینده دچار سرنوشت احزاب سیاسی سنتی این كشور شده و شاید 

هم در نیمه راه در اثر فشارهای اپوزیسیون از قدرت بركنار شود. 
بنابراین موفقیت عمران خان برخاسته از خواست مردم و مطالبات مردمی 
است. حوزه اجتماعی برخالف مواضع ارتش و دایره های سیاسی، گرایش 
به جهان اسالم، وحدت و همگرایی و به ویژه تعامل با جمهوری اسالمی 
ایران عالقه مند است، در حالی كه حوزه سیاسی تاكنون رفتار خود را با 
مالحظات امریکا و انگلیس و...  تنظیم می كرد. در شرایط فعلی كه عمران 
خان با خاستگاه قوی مردمی به نخس��ت وزیری رسیده است و نماینده 
مطالبات تاریخی و اجتماعی جامعه پاكستان است، گرایش اسالم گرایی 
و همسویی با جهان اس��الم را از اهداف استراتژیك خود برای رسیدن به 
منافع ملی پاكستان تلقی می نماید و ارتش هم تا حدودی از عمران خان 
حمایت می كند اما روندهای آینده نوع تعامالت نیروهای سیاسی پاكستان 
و بازیگران مؤثر در آن از جمله امریکا، عربستان و چین در نوع رویکردهای 
سیاسی عمران خان هم بی تأثیر نخواهد بود. با این منظر كه به نظر می رسد 
عمران خان با یك دوگانگی سیاسی مواجه شود؛ از یك طرف مجبور خواهد 
ش��د مطالبات اجتماعی را كه پایگاه رأی وی است لحاظ و در چارچوب 
همگرایی اسالمی مواضع خود را تنظیم و حركت كند و از طرف دیگر تحت 
فشار های سیاسی در داخل و فشارهای مالی، نظامی و اقتصادی خارجی 
)عمدتاً امریکا و متحدانش از جمله عربستان( قرار گرفته و با سطحی از 
چالش مواجه خواهد شد. نتیجه این وضعیت به این امر بستگی دارد كه 
عمران خان چگونه روندهای سیاسی را با كانون های قدرت در داخل)ارتش، 
دادگاه عالی، احزاب مس��لم لیگ نواز، حزب مردم و... ( و خارج )امریکا و 
عربستان و...  ( مدیریت و تنظیم خواهد كرد. بدون شك در حوزه مناسبات 
خارجی سیاستگذاری و تنظیم راهبردهای موضوعاتی نظیر افغانستان 
و طالبان، امریکا، هند و كشمیر، عربس��تان و ایران و سپس نحوه تعامل 
با روسیه و چین برای نخست وزیر جدید پاكستان از اهمیت بسیار باالیی 
برخوردار است و باید منتظر بود تا دید كه عمران خان تا چه حد می تواند 
در تحوالت پیش رو با بازیگران فوق توازن و تعادل ایجاد كند، طوری كه در 
عین حفظ جایگاه مردمی خود در پاكستان، دچار چالش عمیق با ارتش و 

سایر كانون های قدرت در حوزه داخلی و خارجی نشود.

سیانان:
بمبامريکايي،قاتل40کودکيمنيبود

ش�بکه خبری س�ی ان ان در گزارش�ی اختصاصی اع�ام كرد كه 
بمب استفاده شده از سوی ائتاف عربی در یمن كه به انهدام یک 
اتوبوس مدرسه در این كشور و كش�ته شدن ۴0 دانش آموز منجر 

شد، ساخت امریکا بوده است. 
این شبکه خبری با همکاری خبرنگاران یمنی و كارشناسان مهمات در این 
باره تحقیقات مستقلی انجام و گزارش داد كه این سالح كه باعث كشته 
شدن 40 دانش آموز یمنی در استان صعده شد، یك بمب 227 كیلوگرمی 
هدایت لیزری موسوم به MK82 ساخت كمپانی امریکایی الكهید مارتین 
امریکا بوده است و امریکا آن را به عربستان داده بود. این بمب بسیار شبیه 
به همانی است كه در اكتبر 2016 یك مراسم ختم در صنعا را هدف قرار 
داد و باعث شد 1۵۵ تن كشته و صد    ها تن دیگر نیز زخمی شوند.  ائتالف 
سعودی اطالعات نادرست را باعث آن حمله دانست و اعتراف كرد كه این 
حمله یك اشتباه بوده و مسئولیت آن را پذیرفت. در مارس همان سال نیز 
حمله به یك بازار در یمن منجر به كشته شدن 97 غیرنظامی شد و در آن 
هم از یك بمب MK82  ساخت امریکا استفاده شد. پس از حمله به مراسم 
عزاداری، دولت باراك اوباما، رئیس جمهور وقت امریکا فروش س��الح با 
تکنولوژی نقطه زن از جمله بمب های MK82 به عربس��تان را به خاطر 
نگرانی های مربوط به مسائل حقوق بشری ممنوع كرد. این ممنوعیت با 
روی كار آمدن دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور كنونی امریکا و ركس 
تیلرسون، وزیر دفاع وقت در مارس 2017 برداشته شد.  سازمان ملل در 
گزارش سال 2016 خود درباره جنگ یمن نیروهای ائتالف به سركردگی 
عربستان سعودی را مسئول بخش مهمی از قربانیان غیرنظامی جنگ یمن 
دانست اما تنها چند روز پس از انتشار این گزارش و اعتراض شدید ریاض به 
آن، سازمان ملل متحد با عقب نشینی، عربستان را موقتاً از فهرست عوامل 
كشتار كودكان در یمن خارج  كرد. درحالی كه ائتالف عربی تحت حمایت 
امریکا در تالش برای بررسی حمله به اتوبوس مدرسه است، سؤاالت زیادی 
از سوی ناظران و گروه های حقوق بشری درباره مسئولیت امریکا در این 
باره به وجود آمده است.  امریکایی     ها می گویند كه تصمیمات درباره اهداف 
نظامی توسط ائتالف عربی گرفته می شود و آنها دخالتی در آن ندارند اما 
در واقع عملیات را با فروش میلیارد    ها دالر سالح به عربستان پشتیبانی 
می كنند. جیمز ماتیس، وزیر دفاع امریکا گفته است:  ما برای ائتالف درباره 
اهداف تصمیم گیری نمی كنیم. اما ناظران این ادعا را به چالش كشیده و 
می گویند بدون كمك های تسلیحاتی و اطالعاتی امریکا عربستان نمی تواند 
به این جنگ ادامه دهد.  در همین حال، محمد عبدالس��الم، سخنگوی 
رسمی انصاراهلل تأكید كرد: جنگ كنونی در یمن جنگ امریکایی، انگلیسی، 
سعودی و اماراتی است. روابط خارجه عربستان در حالت تنش قرار دارد و 
این كشور با تمام همسایگان خود از جمله قطر، عمان، اردن و حتی كویت 
مشکل دارد. وی در ادامه افزود: جنگ در یمن باعث شد یمنی     ها به دنبال 
افزایش توان نظامی خود در برابر ائتالف عربستان باشند. هدف قرار دادن ناو 
جنگی عربستان در عمق آب های بین المللی یك تحول قابل توجه و پیامی 
به سعودی     ها محسوب می شود. معادالت و مسائل غیرمنتظره ای از سوی 

یمنی     ها در انتظار عناصر ائتالف عربستان است. 

اسماعيلباقری

پاتک لیر– روبل به دالر امریکا
ترک    ها با حذف دالر در تجارت با روس ها و شکستن آیفون    ها به استقبال تحریم های امریکا رفتند

شورشامنیتیهاعلیهترامپ
مخالفت ها با لغو گواهی عدم سوءپیشینه امنیتی مقامات امریکایی تشدید شد

دونالدترام�پ، رئیس جمهور امریکا 
قصد دارد گواهی عدم سوءپیشینه 
شماری از مقام های امنیتی امریکا را 
لغو كند، اقدامی كه باعث خواهد شد 
اجازه دسترسی آنها به اسناد اطاعاتی 

طبقه بندی شده از بین برود

آن�کارا در راس�تای مواجه�ه ب�ا 
تحریم ه�ای امریکا به پیش�نهاد 
مسکو برای جایگزینی ارزهای ملی 
دو كش�ور به جای دالر چراغ سبز 
نشان داده است.  به گزارش شبکه 
روسی راشاتودی، آنکارا همچنین 
طرح مشابهی را برای تجارت با چین 

و دیگر كشور    ها ارائه كرده است
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طالبان:امريکابرود
امنیتراتضمینمیکنیم

رهب�ر طالبان افغانس�تان یک ب�ار دیگر در آس�تانه عی�د قربان 
پیامی پنج صفحه ای منتش�ر كرد و خواس�تار مذاكره مستقیم با 
امریکایی    ها شد، مذاكراتی كه طالبان می گوید بایستی »صادقانه، 
ش�فات و نتیجه بخش « و »عاری از هرگونه خدعه و فریب« باشد. 
به گزارش »جوان«، در حالی ك��ه طی هفته های اخیر بحث هایی درباره 
آتش بس چه��ار روزه طالبان در افغانس��تان یك بار دیگر مطرح ش��ده، 
هبت اهلل آخوند زاده، رهبر طالبان در پیام خود كه دیروز منتشر شد، گفته 
است مقاومت طالبان در برابر اشغال امریکا در آستانه به نتیجه رسیدن 
و استراتژی جنگی امریکا »شکست خورده است«. طالبان، صلح را جزو 
اهداف خود خوانده و تأكید كرده كه صلح در س��ایه اش��غال افغانستان 
امکان پذیر نیست و در عین حال، بر لزوم برقراری آنچه كه طالبان حاكمیت 
اسالمی می خواند، برای نجات افغانستان تأكید كرده است. طالبان ، امریکا 
را به »تفاهم و تعقل« دعوت كرده و پایان جنگ در افغانستان را به خاتمه 
اشغال افغانستان منوط كرده است. طالبان حکومت افغانستان را رژیمی 
»فاسد، بی كفایت و ناتوان « خوانده كه ناكامی های آن »حتی خود مقام های 
امریکایی را نیز به ستوه«آورده تا جایی كه امریکایی    ها »باور خود را بر رژیم 
خودساخته شان از دست داده اند. « آخوند زاده در پیام خود، انتخابات آینده 
افغانستان را مملو از فضاحت و فساد خوانده كه »حتی اعضای خود رژیم 

فاسد نیز انجام آن را ناممکن می دانند.«
   تضمین ثبات

طالبان می گوید كه »هم در میدان نظامی برنده است، هم از لحاظ سیاسی 
و اداری « بر افغانستان كنترل دارد:»ما برای اثبات این ادعای خود استناد 
می كنیم كه دشمن با وصف نیروهای مجهز امریکایی و همه نیرو و توانایی 
نظامی تکنیکی آنها اعتراف دارد كه امارت اسالمی بر بیش از نصف افغانستان 
حاكمیت دارد. « طالبان وعده كرده كه اگر »همین امروز امریکایی    ها اشغال 
را پایان بدهند«، تضمین می دهد كه افغانس��تان به ب��ی نظمی و نا امنی 
كشیده نخواهد شد. طالبان در جمله ای مبهم نیز گفته كه در این خصوص 
به همسایگان افغان نیز تضمین داده است: » هم از لحاظ سیاسی و اداری بر 
كنترل مقاومت به خوبی تسلط دارد و هم كشورهای همسایه و منطقه را 
مطمئن ساخته است.« طالبان در مورد مذاكره با امریکا، یك بار دیگر خواستار 
مذاكره مستقیم شده است: » چونکه جنگ كنونی در افغانستان زاده اشغال 
امریکایی    ها است، لهذا ما برای پایان بخشیدن آن بر گفت وگوی مستقیم با 
طرف امریکایی اصرار داشته و داریم. اما امریکایی    ها برای فرار از پذیرفتن 
مسئولیت جنگ، به جای مذاكره سازنده، راه و طرحی را پیشنهاد كرده اند 
كه نه معقولیت دارد و نه هم امکان عملی، بلکه خود همان راه و طرح سبب 
تداوم و ناكامی جنگ برای امریکایی    ها شده است. اكنون هم اگر آنها با قبول 
واقعیت های حقوقی افغانستان آماده مذاكرات مستقیم با امارت اسالمی 
می شوند، ما این را گامی معقول از طرف امریکا می دانیم.«  طالبان همچنین 

خواستار مذاكرات سازنده و عاری از خدعه و فریب شده است. 
طالبان نشست اخیر علمی كابل برای صلح افغانستان را »نشست اضطراری 
یك عده مالهای درباری« مردود دانسته و »مقامات رژیم سعودی«  را از 
برگزاری نشست    هایی مانند نشست اخیر سازمان همکاری اسالمی در 
جده برحذر داشته و آن را »پیام كمك و همکاری با كافران متجاوز«  خوانده 
است. بخش مهمی از پیام طالبان در رابطه با رفاه افغانستان  تحت حاكمیت 
طالبان پیش بینی شده است: » امارت اسالمی انکشاف اقتصادی )توسعه(، 
بازسازی، س��رمایه گذاری و تطبیق پالیسی )سیاس��ت( های گوناگون 

اقتصادی برای برای رفاه زندگی دنیوی مردم خود الزم و مهم می داند.«

   كوفی عنان درگذشت
كوفی عنان، دبیركل پیشین س��ازمان ملل كه برای درمان به سوئیس 
رفته بود، روز     شنبه در سن 80سالگی در سوئیس درگذشت. به گزارش 
شبکه الجزیره، كوفی عنان اهل غنا و هفتمین دبیركل سازمان ملل در 
فاصله سال های 1997 تا دسامبر 2006 بود. او در سال 1962 در سازمان 
بهداشت جهانی سمتی كسب كرد كه نخستین سمت وی در سازمان ملل 
محسوب می شود. قائم مقامی اداره كمیساریای عالی پناهندگان و معاونت 
مالی دبیر و رهبری گروه حافظ صلح سازمان ملل از دیگر مناصبی بودند كه 
وی عهده دار بود. وی مؤسس و رئیس بنیادی به نام كوفی عنان بود. كوفی 
عنان در سال 2001 به صورت مشترك با سازمان ملل جایزه صلح نوبل را 
دریافت كردند. عنان همچنین ریاست سازمان ریش سفیدان سازمان ملل 

را كه به عنوان سازمان متنفذین هم شناخته می شود عهده دار بود. 
-------------------------------------------------------------

   پاسخ پکن به ادعای واشنگتن
وزارت دفاع چین گزارش پنتاگون درباره طرح های ارتش جمهوری خلق 
چین را مهمل و پ��وچ نامید. به گزارش اس��پوتنیك، در این بیانیه گفته 
می ش��ود گزارش 17 اوت وزارت دفاع امریکا مقاصد استراتژیك پکن را 
تحریف كرده، در آن درباره » تهدید نظامی از جانب چین اغراق شده « و 
قضاوت های پوچ و بی معنایی درباره روابط پکن و تایپه صورت می گیرد. 
تأكید می شود كه چین در این باره به امریکا به شدت اعتراض كرده است. 
-------------------------------------------------------------

   تعهد رهبر كاتالونیا به تالش برای استقالل
رهبر كاتالونیا به ادامه تالش در راستای دستیابی به یك جمهوری مستقل 
متعهد شد. به گزارش اسپوتنیك، یواخیم تورا در تجمعی در مقابل محل 
بازداش��ت جدایی طلبان كاتالونیا اظهار كرد:»تالش خواهیم كرد تا این 
جمهوری را تحقق بخشیم«. او اتهامات مطرح ش��ده علیه قانونگذاران 
زندانی و اعضای سابق دولت كاتالونیا را كه به دلیل نقش شان در همه پرسی 
استقالل اكتبر گذشته زندانی شده اند » مسخره « دانست. برخی از زندانیان 
جدایی طلب از مقامات محلی درخواس��ت كرده اند كه فقط روی مراسم 

یادبود كشته شدگان در حمله خودرو 17 اوت 2017 تمركز كنند. 
-------------------------------------------------------------
   پیشنهاد تحویل ۵۰ درصد كالهک های هسته ای كره شمالی 

امریکا برای حل تنش هسته ای با كره شمالی پیشنهاد جالبی به پیونگ یانگ 
ارائه كرده است. به گزارش شبکه كی بی اس، آخرین اخبار حاكی از پیشنهاد 
امریکا به كره شمالی مبنی بر ارس��ال ۵0درصد از كالهك های هسته ای 
پیونگ یانگ به انگلیس است. از سوی دیگر امریکا اعالم كرده كه تحریم    ها 
علیه كره ش��مالی در صورت عدم پایبندی این كشور به خلع سالح باقی 
خواهد ماند. این درحالی اس��ت كه روز جمعه روزنامه رودونگ سینمون 
ارگان حزب حاكم كارگران كره شمالی در مطلبی امریکا را مسئول به تعویق 
افتادن اعالم رسمی پایان جنگ كره قلمداد كرد. این سایت كره ای نوشته 
است: تا زمانی كه ترك مخاصمه همچنان در حالت قبلی خود باقی بماند، 
یك حادثه تصادفی كوچك می تواند به بحران منجر شود. اگر چنین شود، 
روابط كره شمالی با كره جنوبی و واشنگتن می تواند به فاز گذشته بازگردد. 
-------------------------------------------------------------

   راهپیمایی حامیان نخست وزیر ارمنستان در ایروان 
نخست وزیر جدید ارمنس��تان به مناس��بت صدمین روز كاری دولتش 
راهپیمایی بزرگی با حضور نزدیك ب��ه 100 هزار نفر از حامیانش برگزار 
كرد. به گزارش آسوشیتدپرس، نیکول پاشینیان در ماه مه بعد از ماه    ها 
اعتراضات بر سر كار آمد. وی در میان هواداران شاد و پرشورش در میدان 
اصلی پایتخت وعده داد كه در آینده به منظور دستیابی به حمایت عمومی 
برای هرگونه تغییر بزرگ سیاسی فراخوان برگزاری راهپیمایی های بزرگ 
همانند این راهپیمایی را بدهد. پاشینیان هرگونه سردی در روابط با روسیه 

را رد كرد و گفت:»روسیه مهم  ترین حامی و متحد است.«
-------------------------------------------------------------
   پاكستان انتقال زخمی های جنگ غزنی را به این كشور رد كرد

ارتش پاكستان اظهارات رئیس جمهور افغانستان درباره درمان زخمی های 
جنگ غزنی در پاكستان را نادرست خوانده اس��ت. به گزارش بی بی سی، 
اعالمی��ه ارت��ش پاكس��تان در واكنش به س��خنان محمد اش��رف غنی، 
رئیس جمهور افغانستان نشر شده كه از رئیس ستاد ارتش پاكستان پرسیده 
بود درباره درمان زخمی های جنگ والیت غزنی در بیمارستان های پاكستان 
پاسخ دهد. ژنرال قمر جاوید باجوا، رئیس ستاد ارتش پاكستان با ابراز نگرانی از 
افزایش خشونت    ها در داخل افغانستان تأكید كرد كه پاكستان » هیج حمایتی 

از فعالیت های تروریستی در داخل افغانستان نمی كند.«

  گزارش  2


