
ادامه از صفحه اول
انتخابات ریاس��ت جمهوری برگزار می ش��ود و 
نیروهای امنیتی کشور متعهد هستند که زمینه را 
برای تأمین امنیت مردم فراهم سازند تا در فضای 
آزاد با رفتن به پش��ت صندوق ه��ای رأی دهی، 
سرنوش��ت سیاس��ی خویش را رقم بزنند. گروه 
طالبان مس��ئولیت انفجار در والیت پروان را که 
۲۴ کش��ته و بیش از ۳۰ زخمی برجا گذاشته بر 

عهده گرفت.« 
  طالبان خواستار از سرگیری مذاکره 

همزمان با انفجار های دیروز، شیر محمد عباس 
اس��تانکزی، رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان 
در کش��ور قطر از دونالد ترام��پ، رئیس جمهور 
امریکا خواسته که گفت وگوهای صلح را دوباره از 
سرگیرد. او در یک مصاحبه به بی بی سی گفت که 
پس از امضای توافقنامه صلح با امریکا، این گروه 
آماده برقراری آتش بس با امریکا اس��ت. سهیل 
شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در 
قطر نیز در گفت وگو با آناتولی گفته که اگر ایاالت 
متحده امریکا به تعهداتش عم��ل کند، ما نیز به 
توافق  خود با این کش��ور پایبند خواهیم بود. به 
گفته شاهین، طالبان می تواند برای برقراری صلح 
در افغانستان دو استراتژی داشته باشد؛ مذاکره یا 
جنگ. ما حق داریم در یک کشور مستقل زندگی 
کنیم. شاهین گفت: حل مسئله افغانستان بستگی 

به توافق با ایاالت متحده امریکا دارد. اگر این کشور 
به تعهدات خود عمل نکند، مسئول ادامه جنگ در 
افغانستان خواهد بود. از طرف دیگر، منابع طالبان 
دیروز سفر هیئت طالبان به ایران را تأیید کردند 
که سرپرستی آن را عبدالسالم حنفی از اعضای 
دفتر سیاسی طالبان در قطر به عهده دارد. سهیل 
شاهین، سخنگوی دفتر طالبان در قطر، در صفحه 
رس��می توئیتر خود نوش��ته که این هیئت روز 

دو    شنبه ۲5شهریور به ریاست عبدالسالم حنفی 
از اعضای دفتر سیاس��ی طالبان در قطر به ایران 
سفر کرده است. او افزوده که روند صلح افغانستان، 
تحوالت اخیر، پیش��رفت و مصونیت پروژه های 
اقتصادی ایران در افغانستان و راهکارهای صلح 
پایدار از مواردی بوده که با مقام های ایرانی درباره 
آن گفت وگو شده است. شاهین گفته که طالبان 
به نقش تمام کشور    ها در روند صلح افغانستان از 

جمله کشورهای همسایه به دیده قدر می نگرد. 
س��خنگوی وزارت امور خارجه ای��ران نیز ضمن 
تأیید سفر هیئتی از طالبان به کشور، این سفر را 
در چارچوب رایزنی های فراگیر جمهوری اسالمی 

با همه طرف     ها در افغانستان برشمرد. 
  جبهه داعش و القاعده علیه طالبان

فایننشال تایمز ادعا کرد س��ران القاعده و داعش 
در این اواخر تالش های مش��ترکی را برای ایجاد 
جبهه ضد طالبانی آغاز کرده اند. به گزارش فارس، 
یک مقام ارشد دولتی در بلوچستان پاکستان با 
اشاره به تالش براي ایجاد جبهه مشترک داعش و 
القاعده علیه طالبان گفت: القاعده همچنان تهدید 
قابل توجهی ب��وده و گزارش     هایی مبنی بر ایجاد 
یک جبهه مشترک داعش خراسان و القاعده علیه 

طالبان وجود دارد. 
»فایننشال تایمز « در خبری با اشاره به این موضوع 
نوشت: همچنین شماری از اعضای تندرو طالبان که 
از مذاکرات طالبان با امریکا درباره خروج نیروهای 
خارج��ی در مقابل تعهد این گروه ب��رای مبارزه با 
تروریسم خشمگین هستند نیز به احتمال زیاد به 
داعش می پیوندند. پیش از این، شماری از مقامات 
امنیتی کنونی و سابق امریکا به »نیویورک تایمز « 
گفته بودند گروه تروریس��تی داعش آماده اس��ت 
پس از توافق صلح امریکا و طالبان نفوذ خود را در 

افغانستان گسترش دهد. 
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بمبی در 10 متری رئیس جمهور افغانستان منفجر شد

تشدید حمالت طالبان در فضای شکست مذاکره با امریکا

  گزارش  2

کار ویژه دفاع مشروع
از زمانی که ارتش یمن و انصاراهلل جنگ تحمیلی سعودی-اماراتی با پشتوانه 
فعال امریکایی- غربی را با راهبرد بازدارندگی از طریق دفاع مشروع و پاسخ 
در عمق خاک متجاوزان سعودی   آغاز کرده اند، شرایط میدانی و سیاسی 
و چارچوب های محاسبات کالن غرب؛ سعودی   ها و اماراتی   ها تغییر کرده 
است. با اینکه نه امریکا و غرب و نه سعودی و دیگر متجاوزان حاضر به پذیرش 
بن بست نظامی و تجاوز و شکست در مداخله گری خود در یمن نیستند ولی 
گسترش اقدامات دفاعی یمنی   ها در داخل اراضی سعودی آنها را با هزینه های 
غیرقابل تحمل مواجه کرده است. حمله پهپادی به بزرگ ترین تأسیسات 
نفتی و گازی در بقیق و خریص در فاصله ای بیش از هزار کیلومتر و کاستن 
نیمی از صادرات نفتی سعودی، نه تنها پادشاهی متزلزل خاندان سلمان، 
بلکه امریکا و همه پشتیبانان آنها و محاس��بات راهبردی آنها را به چالش 
کشیده است. امریکا در کنار این ضربه مهلک نظامی، نمی تواند به ناکارآمدی 
سیستم های دفاعی و تسلیحات چندصد میلیاردی که به عربستان فروخته، 
اعتراف کند، چرا که در بازی بزرگ جهانی با رقبای قدرتمند روسی و چینی، 
متزلزل نشان خواهد داد. لذا در اقدامی شتابزده و شاید تاجرمآبانه و با هدف 
تالفی و جبران سرافکندگی ساقط شدن پهپاد ۲۰۰میلیون دالری و پیشرفته 
خود توسط سیستم های دفاعی ایران و باختن بازی نفتکش   ها در خلیج فارس 
و جبل الطارق، ایران را متهم به عملیات علیه سعودی کرد و ترامپ در یک 
توئیت متفاوت از متن های قبلی، برای ایران خط و نشان کشید ولی اقدام 

خود را موکول به تأیید عربستان کرد. 
در حقیقت ترامپ اینگونه محاسبه کرده بود که با هدف قرار گرفتن تأسیسات 
نفتی در بقیق و خریص، برای بار دوم، خط قرمز راهبردی آنها مخدوش شده 
است. این روشن است که از یکصد سال قبل تاکنون، امریکا و انگلیس در کنار 
امنیت سازی برای رژیم صهیونیس��تی، تأمین امنیت انتقال انرژی ارزان از 
سعودی را اصلی   ترین رکن منافع امریکا و غرب قلمداد کرده و لذا ورود به این 
عرصه را یک اقدام خطرناک برای خود ارزیابی کردند. ترامپ نمی توانست خود 
را در مقابل انصاراهلل و ارتش یمن قرار دهد، چون نقاب از چهره خود در یمن 
برمی داشت و یمنی   ها نیز پاسخ مستقیم به امریکا را در لیست اهداف خود 
قرار داده و چالشی راهبردی و جدید برای امریکا تولید می کرد ولی ترامپ با 
متهم کردن ایران و تهدید به پاسخ، یک فضای متشنج را علیه ایران دامن زد. 
با اینکه هیچ سند و دلیلی برای این تهمت وجود نداشت، اصرار ترامپ، تمایل 
برای یک درگیری جدی را نشان داد ولی به سرعت توسط پنتاگون و مقامات 

سیاسی کاخ سفید از این موضع عقب نشینی صورت گرفت. 
دلیل این است که قدرت پاسخ و مشروعیت دفاع در مقابل هرگونه متجاوز 
و ضمانت نداشتن هر اقدام نظامی برای کسب اهداف تاکتیکی یا راهبردی 
و پرهزینه بودن پاس��خ ایران، ترامپ را واداشت تا به جای ژست نظامی و 
تهدید به حمله، امیدوار باشد تا این ژست، مقامات ایران را برای دیدار با وی 
در سازمان ملل مجبور نموده و بدون هزینه های راهبردی، امتیاز راهبردی 
کسب کند. تأکید ایران بر پاسخ گسترده به هر اقدام نظامی، حتی نقطه ای 
و محدود، که ماهیت دفاع مش��روع دارد، محاس��بات ترامپ و نظامیان 
امریکایی را برهم زده و می دانند که با هر واکنش ایران به تجاوز آنها، تمامی 
تأسیسات نفتی حاشیه جنوبی خلیج فارس در کنار پایگاه های امریکایی 
و ناوگان آنها، هدف مشروع برای ایران خواهد بود. این قدرت پاسخ دقیقاً 
همان چیزی است که غرب در برجام های جدید قصد دارد از ایران سلب و 

سپس راه تجاوز خود را هموار کند. 
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  بغداد: وارد ائتالف  صهیونیستي نمی شویم
احمد الصحاف، سخنگوی وزارت خارجه عراق مشارکت بغداد در ائتالف 
دریایی را که رژیم صهیونیس��تی در آن حضور داش��ته باشد، تکذیب 
کرد. بر اساس این گزارش، وی گفت: بغداد وارد هیچ ائتالفی که رژیم 
صهیونیستی در آن است، نمی شود. به گزارش السومریه نیوز، الصحاف 
تأکید کرد: بغداد پیش تر هم موضع خ��ود را اعالم کرده بود که تأمین 
امنیت خلیج فارس بر عهده کشورهای همان منطقه است. وی افزود: 
برهمین اساس، طبیعتاً بغداد در ائتالف دریایی که صهیونیست   ها عضو 

آن باشند، مشارکتی نخواهد داشت. 
-----------------------------------------------------

 آذربایجان؛ دهلیز رخنه امریکا به حوزه خزر
وزارت دفاع امریکا با صدور اطالعی��ه ای از تخصیص کمک 1۰/1 میلیون 
دالری در قالب ارسال تجهیزات نظامی جهت جمع آوری اطالعات و مبارزه 
با تروریسم در حوزه »خزر« خبر داد. به گزارش اسپوتنیک، در این اطالعیه 
آمده است:»شرکت VSE CORP در شهر »الکساندریا« ایالت »ویرجینیا« 
عرضه تجهیزات اطالعاتی و ضد تروریستی و همچنین آموزش های مربوط 
در چارچوب برنامه »تامین امنیت دریایی آذربایج��ان در خزر « به ارزش 
1۰/1 میلیون دالر را به دست آورد«. در این سند آمده است: این قرارداد در 
چارچوب برنامه فروش تجهیزات نظامی امریکا به خارج منعقد شده و به نفع 
آذربایجان است. بسته کمک های امریکا همچنین شامل تجهیزات مخابراتی 
و از جمله رادیو، رادارهای دریایی و فرستنده های سیستم شناسایی خودکار 
خواهد بود. گفته می ش��ود که آموزش »کنترل زیردریای��ی« نیز از دیگر 

بخش های برنامه کمک های پنتاگون برای آذربایجان است. 
-----------------------------------------------------

 احتمال گفت وگوی مستقیم دولت با معترضان هنگ کنگ
رئیس اجرایی هنگ کنگ روز سه    ش��نبه گفت، به صورت مس��تقیم با 
تیمش در گفت وگو با مردم در روزهای آتی شرکت می کند تا تنش    ها 
در این دولتش��هر را کاهش دهد. به گزارش خبرگ��زاری رویترز، این 
اظهارنظر از سوی کری الم، رئیس اجرایی هنگ کنگ در حالی مطرح 
شده که وی برای پایان خشونت    هایی که س��ه ماه است این منطقه را 
در برگرفته، درخواست هایش را مکرراً مطرح کرده است. وی ادامه داد، 
نخستین جلسه گفت وگو روزهای آتی برگزار می شود. جلسات مذکور 
تا حد امکان باز خواهند بود و اعضای جامعه می توانند برای حضور در 
آن ثبت نام کنند. رئیس اجرایی هنگ کنگ گفت: مشکالت حول الیحه 
مذکور به خوبی حل می شوند. مشکل مس��کن و کمبود زمین یکی از 

بزرگ ترین مشکالت برای این شهر 7/۴میلیون نفری است. 
-----------------------------------------------------

 ترامپ: اکنون زمان دیدار از پیونگ یانگ نیست
دونالد ترامپ درباره احتمال دیدار با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در 
پیونگ یانگ گفت:فکر نمی کنم برای چنین کاری آماده باشیم. به نظرم 
هنوز با چنین دیداری فاصله داریم. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ترامپ 
گفت:»رابطه با کره شمالی بسیار خوب است اما اکنون زمان مناسبی برای 
دیدار از پیونگ یانگ نیست«. وی خاطرنشان کرد:»زمانی این کار را خواهم 
کرد؛ زمانی در آینده دورتر. بنا به اتفاقاتی که در پیش است، مطمئنم که او 

)رهبر کره شمالی( نیز دوست خواهد داشت که به امریکا بیاید.« 
-----------------------------------------------------

 نفوذ روسیه به ارتباطات نهادهای اطالعاتی امریکا
رس��انه های امریکایی فاش کردند، روس��یه در س��ال ۲۰1۰ توانسته 
 سیس��تم های ارتباطی رمزنگاری ش��ده دفتر تحقیقات فدرال امریکا 
)اف .بی.آی( را هک کرده و توانسته بودند به محتواهای بسیار حساس 
مربوط به ارتباطات نهادهای اطالعاتی امریکا دسترسی پیدا کنند. به 
گزارش شبکه ان بی سی، این اتفاق به این معنی بوده که مأموران روسیه 
در چندین شهر امریکا از جمله واشنگتن، نیویورک و سانفرانسیسکو 
قادر بوده اند هم از مکان تیم های شناسایی اف. بی. آی و هم از ارتباطات 
میان آنها با خبر شوند. یک مقام ارشد س��ابق سازمان سیا گفت:»این 
یک تالش بسیار وسیع برای نفوذ به عملیات های بسیارحساس ما بوده 
است«. یک مقام اطالعاتی ارشد سابق دیگر نیز خاطرنشان کرد:»اشتباه 
نکنید. ما همچنان در جنگ اطالعاتی با روس    ها به سر می بریم که به 
همان اندازه زمان جنگ سرد خطرناک است. آنها تمام وقت برای این 

جنگ تالش می کنند و ما نیز گا   ه آنها را دستگیر می کنیم.«

نخستین جلسه تحقیقات استیضاح ترامپ
کلید خورد 

پس از تالش دموکرات  ه�ا برای اس�تیضاح رئیس جمهور امریکا، 
مدیر س�ابق کمپین دونالد ترامپ دیش�ب در نخس�تین جلس�ه 
استماع کمیته قضایی مجلس نمایندگان حاضر  شد تا به سؤاالت 
آنان در آنچه تحقیقات اس�تیضاح می خوانند، پاسخ دهد. ترامپ 
در واکنش ب�ه تحرکات کنگ�ره علیه خ�ودش، گفته ک�ه کمیته 
قضایی بهتر اس�ت درب�اره اوبام�ا و معامله های�ش تحقیق کند. 
با گذشت سه س��ال از ورود دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا به کاخ 
س��فید، تالش نمایندگان دموکرات کنگره برای استیضاح او همچنان 
در جریان است. پس از آنکه 1۲۰ نماینده دموکرات خواهان استیضاح 
ترامپ شدند، اولین جلسه قضایی برای بررسی تخلفات کمپین ترامپ 
در انتخابات ۲۰16 برگزار شد. کوری لواندوسکی، مدیر سابق کمپین 
ترامپ دیش��ب در برابر کمیته قضایی مجلس نمایندگان حاضر شد تا 
درباره گزارش رابرت مولر، بازرس ویژه رس��یدگی ب��ه پرونده مداخله 
روسیه در انتخابات ۲۰16 امریکا توضیح دهد. به گزارش آسوشیتدپرس، 
عالوه بر لواندوسکی، ریک دیربورن و راب پورتر، معاونان سابق کاخ سفید 
نیز برای شهادت احضار شدند اما به دس��تور کاخ سفید در این جلسه 
حاضر نخواهند شد. پت سیپولونه، مشاور کاخ سفید در نامه ای به کمیته 
قضایی مجلس نمایندگان نوشت:»وزارت دادگستری توصیه کرده این 
دو دستیار سابق باید به دلیل مصونیت قانونی که دارند، احضار   ها را نادیده 
بگیرند. وکالی این دو نفر نیز اعالم کردند که این دو به دستورات ترامپ 
عمل می کنند. به این دو مرد توصیه شده که در این جلسه شرکت نکنند 
زیرا دارای مصونیت قانونی هستند که مشاوران ارشد رئیس جمهور را 
از ش��هادت دادن در امان می دارد«. این مشاور کاخ س��فید در نامه ای 
دیگر نوشت: »لواندوس��کی که هرگز برای کاخ سفید کار نکرده، نباید 
گفت وگوهای خصوصی با ترامپ را افشا کند«. تخلفات کمپین ترامپ 
در انتخابات ۲۰16، به چالش جدی بی��ن دموکرات  ها و دولت تبدیل 
شده است. باتوجه به اینکه اکثریت سنا در دست جمهوریخواهان است، 
دموکرات  ها برای استیضاح ترامپ کار دشواری پیش رو دارند. همچنین 
برخی دموکرات  ها ابراز نگرانی کرده اند که تالش برای استیضاح ترامپ 
می تواند مانع از دستیابی آنها به دستاوردهای دیگر برای تقویت جایگاه 
این حزب در انتخابات ۲۰۲۰ شود. ترامپ دیروز در توئیتی در واکنش 
به تحقیقات کنگره، نوشت:»کمیته قضایی مجلس نمایندگان امریکا 
باید به جای پیگیری تحقیقات مختلف علیه او و دولتش به سراغ تحقیق 
درباره معامله های باراک اوباما و همسرش از جمله معامله های پرسود 
چند میلیون دالری مربوط به انتش��ار کتاب های خاطرات شان و یک 
توافق اخیرشان با شرکت فیلمس��ازی نتفلیکس برای ساخت سریالی 

درباره آنها برود.«
  کاهش رضایت مردمی از ترامپ 

نتایج نظرسنجی بزرگ ترین کمیته اقدام سیاسی حزب دموکرات امریکا 
نشان می دهد، میزان رضایت مردم از عملکرد اقتصادی دونالد ترامپ در 
ایالت    هایی که محل اصلی رقابت  انتخاباتی هستند، در حال کاهش است و 
دموکرات  ها در ایالت های تعیین کننده از ترامپ پیشی گرفته اند. به گزارش 
سی ان ان، این نظرسنجی که از سوی سازمان » Priorities USA « صورت 
گرفته، نشان می دهد که دموکرات  ها در ایالت های فلوریدا، میشیگان، نوادا، 
پنسیلوانیا و ویسکانسین با ۴۸ درصد از ترامپ با ۴۰ درصد پیش هستند. 
11 درصد از رأی دهندگان این ایالت    ها نیز هنوز درباره رأی خود تصمیم 
نگرفته اند. ۳6 درصد از رأی دهن��دگان گفته اند قطعاً به دموکرات  ها رأی 
می دهند و تنها ۲6 درصد برای حمایت از ترامپ در انتخابات تصمیم قطعی 
دارند. ترامپ در انتخابات س��ال ۲۰16 در تمامی این ایالت    ها به جز نوادا 
پیروز شد. این نخستین بار در چند دهه اخیر بود که ایالت های میشیگان، 

ویسکانسین و پنسیلوانیا به یک نامزد جمهوریخواه رأی دادند. 

انتخابات شدیدًا  امنیتی اسرائیل  
انتخاب�ات پارلمان�ی رژیم صهیونیس�تی ک�ه دومی�ن انتخابات 
در ش�ش ماه گذش�ته بود، دیش�ب درحالی ب�ه پایان رس�ید که 
ب�ه خاط�ر تح�والت اخی�ر منطق�ه، تدابی�ر ش�دید امنیت�ی بر 
اراضی اش�غالی حاک�م ب�ود؛ انتخاباتی ک�ه طبق نظرس�نجی     ها 
هیچ ی�ک از اح�زاب اکثری�ت را کس�ب نخواهند ک�رد و چالش 
تش�کیل کابینه مثل دور قبل بر سر تل آویو س�ایه افکنده است. 
اس��رائیلی     ها دیروز برای انتخاب 1۲۰ عضو پارلمان رژیم صهیونیس��تی 
)کنست( به پای صندوق های رأی رفتند و پس از پایان رأی گیری در ساعت 
1۰ شب به وقت محلی، مراکز رأی گیری بسته شد تا شمارش اولیه آرا شروع 
شود. قرار است نتایج اولیه انتخابات امروز )چهارشنبه( اعالم شود. به گزارش 
العالم، رهبران دو حزب اصلی رژیم صهیونیستی در آخرین ساعات پیش از 
رأی گیری اسرائیلي هاي مردد را به شرکت در انتخابات به سود نامزدهای 
مورد حمایت خود فراخواندند. انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی دیروز 
در حالی برگزار شد که تدابیر شدید امنیتی در سرزمین های اشغالی افزایش 
یافته  و رژیم صهیونیستی دیروز گذرگاه های غزه و کرانه باختری را مسدود 
کرده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی، پس از انداختن 
رأی خود به صندوق گفت:»دونالد ترامپ روز گذشته به من گفت، نتایج 
انتخابات شانه به شانه خواهد بود. می توانم به شما تضمین دهم که نتایج 
بسیار نزدیک خواهند بود«. در مقابل بنی گانتس، فرمانده سابق ستاد کل 
فرماندهی و عملیات ارتش اسرائیل رقیب نتانیاهو بعد از انداختن رأی خود 
به صندوق در مرکز اسرائیل گفت:»اسرائیلی      ها با فساد و تندروی مخالف 
هستند. ما بسیار امید داریم امروز به منظور تغییر رأی می دهیم«. بر اساس 
نظرس��نجی     ها گفته می ش��ود حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو و 
احزاب رقیب ش��انس برابری برای پیروزی در انتخابات دارند. براس��اس 
نظرسنجی شبکه 1۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی، حزب نتانیاهو و حزب 
متحد » آبی و سفید « هر کدام در این انتخابات تعداد ۳۲ کرسی را به دست 
خواهند آورد و » اسرائیل خانه ما « که رهبری آن را لیبرمن بر عهده دارد، 
۹کرسی از 1۲۰ کرسی پارلمان رژیم صهیونیستی را کسب می کند. دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا هم که خواهان پیروزی نتانیاهو است، دیروز 
پیش بینی کرد که انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی نتایجی نزدیک به 
هم داشته باشد. به گزارش روزنامه رأی الیوم، رقیب اصلی نتانیاهو در این 
انتخابات، »بنی گانتس « است که با تشکیل حزب جدید وارد سیاست شده 
است. رقیب دیگر نخست وزیر رژیم صهیونیستی در این انتخابات  آویگدور 
لیبرمن، وزیر جنگ س��ابق و رهبر حزب »اس��رائیل، خانه ما« است. این 
حزب با حزب بنی گانتس، ائتالف آبی و سفید را تشکیل داده است تا پیروز 

انتخابات پارلمانی این رژیم شود. 
در انتخابات گذش��ته، حزب لیک��ود و حزب رقی��ب آن، ائتالف آبی و 
سفید، هر کدام توانستند ۳5 کرسی در پارلمان 1۲۰ عضوی به دست 
بیاورند. اما لیکود با دیگر احزاب، ائتالف کرد و مجموعاً آنها 65کرسی 
را در اختیار گرفتند. به گ��زارش خبرگزاری آناتول��ی، روون ریولین، 
رئیس رژیم صهیونیس��تی در پیامی ویدئوی��ی در صفحه فیس بوک 
خود خطاب به اس��رائیلی     ها گفت »همه تالش خود را برای دستیابی 
به یک دولت منتخب در اراضی اش��غالی در نزدیک      ترین زمان ممکن 
و جلوگیری از برگزاری انتخابات دیگر ب��ه کار می گیرد«. رئیس رژیم 
صهیونیس��تی متعهد ش��د »پس از برگزاری دو انتخابات پارلمانی در 
یک سال، انتخابات پارلمانی سومی در کار نباش��د«. پس از برگزاری 
انتخابات در اوایل ۲۰1۹، بنیامین نتانیاهو در ماه آوریل مأمور تشکیل 
کابینه شد اما با وجود اختالفات بسیار در میان احزاب راست افراطی 
در امر تش��کیل کابینه ناکام ماند. از زمان تأسیس      رژیم صهیونیستی، 
این نخستین بار است که حزب لیکود به عنوان حزب پیروز، نتوانست 

تشکیل کابینه دهد. 

سرگرداني کاخ سفید 72 ساعت بعد از حمله به آرامکو

سي ان ان: ترامپ مي خواهد »ببر کاغذي« نباشد
در باتالق خاورمیانه هم نیفتد 

هادیمحمدی

هن�وز ی�ک روز از    گزارش  یک
توئیت تهدید  آمیز 
رئیس جمه�ور امری�کا در واکن�ش ب�ه حمله به 
تأسیسات نفتی عربستان نگذشته بود که ترامپ با 
تغییر موضع، اعالم کرد که خواستار جنگ با ایران 
نیست تا سرگردانی سیاست خارجی کاخ سفید در 
برخورد با تحوالت منطقه، بیش از هر موقع دیگری 
نمایان شود. ترامپ در چرخشی 180 درجه از لحن 
تهدیدآمیز یک         ش�نبه ش�ب خ�ود، گفت�ه که از 
دیپلماسی با ایران خسته نشده: » می دانم که آنها 
می خواهن�د ی�ک تواف�ق ب�ه دس�ت آورن�د.«
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا دو         ش��نبه یک بار 
دیگر تأکید کرد که ایران پش��ت حمله به تأسیسات 
نفتی آرامکو در عربستان سعودی است ولی با چرخش 
از موضع یک روز قبل خود گفت که گزینه دیپلماسی 
با تهران هنوز وج��ود دارد و امریکا ب��ه دنبال جنگ 
با هیچ کسی نیست. ترامپ که س��حرگاه یک          شنبه 
توئیت کرده بود » ما بسته به تأیید موضوع آماده اقدام 
نظامی هستیم«، دیروز گفت:»با وجود تمام چیز         هایی 
که گفته شد، ما بدون شک مایلیم که از جنگ دوری 
کنیم.«  او حتی پا از این هم فراتر گذاشته و تمایل ایران 
برای رسیدن به توافقی جدید را دوباره مطرح کرده و 
گفته است: » من می دانم که آنها می خواهند توافقی 
را انجام بدهند. زمانی می رسد که این کارساز شود.« 
 موضع گیری متفاوت ترامپ در کمتر از ۲۴ س��اعت 
باعث شده که حدس و گمان         ها درباره تردید او برای 
رودرورو شدن با ایران، به فاصله سه ماه بعد از سرنگونی 

پهپاد امریکایی گلوبال هاوک بار دیگر مطرح شود.  
»سی ان ان « در گزارشی مش��روح با اشاره به مواضع 
متفاوتی که رئیس جمهور امریکا طی دو روز گذشته 
ابراز کرده، نوشته که ترامپ به همان جعبه سیاسی 
چس��بیده که خودش آن را ساخته اس��ت. به نوشته 
س��ی ان ان، در روزه��ای پ��س از حمل��ه پیچیده به 
تأسیس��ات نفتی س��عودی، ترامپ بین دو خصیصه 
سیاسی و ش��خصیتی برای تعریف سیاست خارجی 
خود گیر افتاده اس��ت. او می خواهد از افتادن در یک 
باتالق جدید خاورمیانه ای خودداری کند ولی ضعیف 
هم دیده نش��ود. س��ی ان ان با اشاره به س��خنان روز 

یک         شنبه ترامپ که از آماده شدن برای اقدام نظامی 
سخن گفته بود، می نویس��د:» اگر ایران کاری کرده 
باش��د و ترامپ کاری نکند، او مانند ببر کاغذی ای به 
نظر خواهد رسید که بدون داشتن دندان، صرفاً تهدید 

نظامی می کند.«
روزنام��ه »رأی الیوم«  نوش��ت که ترامپ ب��ه دنبال 
وقت کش��ی و از تب وتاب افتادن پیامدهای حمله به 
آرامکو اس��ت زیرا می داند در صورت هرگونه اقدامی 
علیه ایران، اقتصاد س��عودی از هم فرو می پاشد و از 
طرفی معلوم نیست چه بالیی س��ر اسرائیل خواهد 

آمد. 
 اختالف دیدگاه ریاض- واشنگتن

رئیس جمهور امریکا در ش��رایطی به ایران اتهام وارد 
می کند که روزنامه امریکایی »وال استریت ژورنال « به 
نقل از منابع مطلع خبر داده است که ریاض و واشنگتن 
درباره اتهام زنی امریکا به ایران در خصوص حمله بامداد 
          شنبه به تأسیسات نفتی آرامکو و چگونگی پاسخ به 
این حمله اختالف دارند. مقامات امریکایی گزارش          ها 
و ارزیابی اطالعاتی خود را در اختیار عربستان سعودی 
قرار دادند، مبن��ی بر اینکه، ایران روز           ش��نبه با بیش 
از ۲۰ پهپاد و حداقل 1۲موش��ک تأسیس��ات نفتی 
س��عودی را هدف قرار داده اس��ت. بنا بر گزارش وال 
استریت ژورنال، مقامات س��عودی گفتند که امریکا 
درباره ای��ن جمع بندی که این حمل��ه را ایران انجام 
داده، مدارک کافی ]به عربس��تان[ ارائه ندادند و این 
اقدام نشان می دهد اطالعات امریکا، اطالعاتی قطعی 

و صریح نیستند. 
روزنامه امریکایی واشنگتن پست  با اشاره به اتهامی که 
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا در زمینه حمله 
به تأسیسات نفتی عربستان به ایران وارد کرده است، 
نوشت که پنتاگون )وزارت دفاع امریکا( درباره وقوع 
درگیری نظامی با ایران نگران است و بر خویشتنداری 
تأکید دارد. همچنین یک مقام ارش��د دولت امریکا 
روز دو         ش��نبه گفت که در روزهای گذشته، مقام های 
پنتاگون با توس��ل به اقدامات تنش آمیز علیه ایران 
جهت پاس��خ به حمالتی که اخیراً پاالیش��گا ه های 
»بقیق « و »خریص « ش��رکت آرامکو در عربس��تان 
سعودی را هدف قرار داده، مخالفت کرده اند. »مارک 

اس��پر « وزیر دفاع امریکا هم گف��ت: »ارتش ایاالت 
متحده، با تیم امور اضطراری ما، در حال همکاری با 
شرکا برای رس��یدگی به این حمله بی سابقه و دفاع 
از نظم متکی بر حقوق بین المللی اس��ت که ایران در  
حال تضعیف آن اس��ت.«  با این حال او اشاره ای نکرد 
که واشنگتن چه نوع واکنشی را بررسی می کند. این 
در حالی اس��ت که »مایک مولوف « از مقامات سابق 
وزارت دفاع امریکا هم روز دو         شنبه گفت که هیچ گونه 
ش��واهدی مبنی بر اینکه ایران به تأسیس��ات نفتی 

سعودی          ها حمله کرده وجود ندارد. 
س��ه مقام ارش��د امریکایی هم به »ای بی سی نیوز« 
گفته اند که ترامپ برای بررسی شیوه پاسخ به حمله 
به عربستان سعودی، در کاخ سفید با اعضای دولتش 
تشکیل جلسه داد. روزهای گذشته پمپئو و »برایان 
هوک « نماینده ویژه دولت امریکا در امور ایران به دنبال 
تقویت حضور نظامی امریکا در منطقه بودند. پنتاگون 
از جهتی دیگر، به دنبال پاسخی به دور از تنش  است که 
باعث شود ایران پای میز مذاکره حاضر شود. »مارک 
شورت«، رئیس دفتر معاون ترامپ گفته بود که پمپئو 
قصد داشت در این جلسه ش��واهدی را درباره ارتباط 
ادعایی ایران با حمله به تأسیس��ات نفتی عربستان 

سعودی ارائه کند. 
»تولسی گابارد« از نامزدهای دموکرات انتخابات ۲۰۲۰ 
و از منتقدان سرسخت ترامپ در توئیتی در این زمینه 
نوشت: »ترامپ منتظر دس��تور های اربابان سعودی 
خود است. اینکه کش��ور ما همانند فاحشه عربستان 
عمل کند، مطابق » شعار اول امریکا « نیست.«  او با بیان 
اینکه ترامپ در حال نزدیک کردن کشورش به تقابل با 
ایران است، گفت که خروج یکجانبه از برجام اشتباهی 

بود که ترامپ انجام داد. 
»جیم استاوریدیس« ژنرال بازنشسته و چهار ستاره 
ارتش امریکا که س��ابقه ریاس��ت بر فرماندهی ارشد 
نظامی ناتو را هم دارد، معتقد است واشنگتن به دنبال 
جلب حمایت های بین الملل��ی برای »محکوم کردن 

ایران « در شورای امنیت سازمان ملل است. 
از نظر وی، دولت ترامپ همچنین »شاید برای خروج 
متحدان اروپایی واش��نگتن از توافق هسته ای ایران 
)برج��ام(، تش��دید تحریم          ها یا حمالت موش��کی یا 

محرمانه علیه زیرس��اخت های ان��رژی ایران تالش 
کند.«

 ادعایی با چندین نمونه نقض
رویکرد ت��وأم با س��رگردانی ترامپ در براب��ر ایران را 
می توان در توئیتی که وی اخیراً منتش��ر کرده است، 
مش��اهده کرد. وی نوشته اس��ت: اخبار جعلی اعالم 
می کند که من مایلم با ایران »بدون هیچ ش��رطی« 
مالقات کنم. این یک گزاره غلط است )مثل همیشه(. 
ترامپ در حالی چنین پیامی را منتش��ر کرده که به 
تازگی در پاسخ به س��ؤال خبرنگار کاخ سفید درباره 
دیدار رؤس��ای جمهوری ایران و امریکا در حاش��یه 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل، گفته بود: »هر 

چیزی ممکن است!«
»ایلهان عمر « نماینده مسلمان کنگره ضمن انتقاد 
از توئیت های تند ترامپ علیه ایران در روزهای اخیر 
تأکید کرد که دولت ترامپ مقص��ر تنش          ها در غرب 
آسیا اس��ت و ایران هم به توئیت های ترامپ اهمیتی 

نمی دهد. 
شبکه خبری امریکایی »سی.ان.ان « روز دو         شنبه در 
گزارشی به دست کم هفت مورد اشاره کرده که ترامپ 
یا یکی از نزدیکانش به مذاکره بدون پیش شرط اشاره 
داشته اند. سی ام جوالی ۲۰1۸ ، رئیس جمهور امریکا 
در جریان کنفرانس خبری با نخست وزیر ایتالیا، درباره 
ایران گفت: »معتقدم که آنها در نهایت خواستار مالقات 
خواهند شد و من هم آماده ام هر وقت که آنها بخواهند 
با آنها مالقات کنم. ترامپ در پاس��خ به سؤالی درباره 
اینکه آیا هیچ پیش شرطی برای چنین مالقاتی دارد، 
گفت: »هیچ پیش شرطی وجود ندارد... «  فردای همان 
روز»هوگان گیلدی « معاون سخنگوی کاخ سفید در 
پاسخ به این س��ؤال که  آیا رئیس جمهور تمایل دارد 
بدون هیچ پیش شرطی با مقام های ایران دیدار کند، 
گفت: »تغییری در این موضوع ایجاد نشده است. ولی 

مشخص است که او از ایران چه می خواهد.«
در روزهای دوم و بیست و سوم ژوئن سال ۲۰1۹ هم 
پمپئو، ترامپ و مایک پنس ، معاون رئیس جمهور در 
سخنان جداگانه ای به گفت وگوی بدون پیش شرط با 
ایران اشاره کرده اند. در سال جاری، ۲۸ آگوست و دهم 
س��پتامبر هم مقامات امریکایی از گفت وگوی بدون 

پیش شرط با ایران سخن گفته اند. 
 موانع پی�ش روی امریکا در تقاب�ل نظامی با 

ایران
»وندی شرمن« رئیس پیشین تیم مذاکرات هسته ای 
امریکا با ایران معتقد اس��ت که ترامپ اجازه ندارد به 

جنگ با ایران برود. 
وی گفت:»قانون »مجوز اس��تفاده از نیروی نظامی« 
که کنگره امریکا آن را در س��ال ۲۰۰1 و کمی پس از 
حمالت 11 سپتامبر تصویب کرد، به دولت این کشور 
اجازه می داد با هر فرد، گروه و کش��وری که در اقدام 
تروریستی با القاعده همکاری یا از آن حمایت کرده، 
وارد جنگ شود. اکنون زمان مناسبی برای سنا و کنگره 

است که گامی بردارند.«
پایگاه »آتالنتیک« هم با اشاره به گمانه زنی          ها درباره 
اقدام نظامی احتمالی امریکا علیه ایران نوشت که برای 
اجرایی کردن این اقدام، نخست باید به هفت پرسش 
پاس��خ داده ش��ود: 1- آیا ایران واقعاً مقصر حمله به 
تأسیسات نفتی عربستان است؟ ۲-الزام چنین اقدامی 
در قالب پیمان )مشترک( چیست؟ ۳-آیا کنگره در 
این زمینه موضع گیری کرده است؟ ۴-منفعت ملی 
چنین اقدامی چه خواهد بود؟ 5-اهدافش چیست؟ 
6-چه کسی مسئول )چنین اقدامی( است؟ 7- انگیزه 

چیست؟
 آتالنتیک با توجه به سیاست های ترامپ و نزدیکانش 
اینطور نتیجه می گیرد که سیاست اینگونه است که در 

دوران ریاست جمهوری وی جنگی صورت نگیرد. 


