
همچنان که قتل خاش�قجی با گذش�ت زمان 
ابعاد بیش�تری پیدا می کند و سرنوشت جسد 
او ب�ه بزرگ ترین معم�ای این جنای�ت تبدیل 
شده رس�انه های عربی از کابوس روزانه  محمد 
بن سلمان در کاخ پادش�اهی گزارش می دهند. 
پسران جمال خاشقجی، روزنامه نگار مقتول سعودی 
طی درخواستی خواستار بازگردانده شدن جسد 
پدرشان شدند و گفتند که می خواهند جسد وی 
را در قبرس��تان بقیع دفن کنند. صال��ح و عبداهلل 
خاشقجی در مصاحبه ای با شبکه خبری سی ان ان 
گفتند که بدون جسد پدرشان خانواده قادر نیست 
مراسم تدفین را برگزار کند و با غم از دست دادن وی 
کنار بیاید.  پس��ران در حالی خواستار بازگرداندن 
جسد پدرشان هستند که هنوز پیدا نشده است و 
دو نوع گمانه زنی در این باره مطرح می شود. بعضی 
منابع ترکی چند وقت پیش اعالم کردند جس��د 
خاشقجی در اسید حل شده و از بین رفته است. در 
همین راستا، »فؤاد اوکتای « معاون رئیس جمهور 
ترکیه روز دو   شنبه بر لزوم تحقیق در مورد موضوع 
حل شدن جسد جمال خاشقجی در اسید تأکید 
کرد. معاون رئیس جمهور ترکی��ه در ادامه گفت: 
»پرسش اصلی ما در حال حاضر این است که چه 
کسانی دستور قتل خاشقجی را صادر کرده  اند. ما 
تمام تالش خود را برای رسیدن به پاسخ این پرسش 
به کار می  گیریم...  پرسش دیگر اینکه جسد مقتول 

کجا پنهان ش��ده اس��ت؟ همچنین گزارش     هایی 
از حل شدن جسد او در اس��ید وجود دارد. ما باید 
در تمام این موارد دقت نظر داش��ته باش��یم.«  از 
طرف دیگر بعضی منابع از انتقال تکه هایی از جسد 
خاشقجی به وسیله چمدان خبر می دهند. روزنامه 
»صباح « در گزارش جدیدی که روز یک   شنبه به نقل 
از مقامات امنیتی ترکیه منتش��ر کرد، نوش��ت که 
خاشقجی در لحظه ورود به کنسولگری سعودی در 
استانبول خفه شده و سپس جسد وی بعد از تکه تکه 
ش��دن، در داخل پنج چمدان جاس��ازی می شود. 
براس��اس گزارش صباح، این پنج چمدان سپس با 
خودروی ون مشکی با شیشه های دودی به اقامتگاه 
»محمد العتیبی« سرکنسول سعودی در استانبول 
– در چند صد متری ساختمان کنسولگری – منتقل 
شده است. بعد از آن، چمدان    ها به فرودگاه منتقل 
شده و بدون دادن مجوز بازرسی با جت خصوصی به 
ریاض فرستاده شده است. روزنامه صباح همچنین 
گزارش داد که سعودی ها، تیمی از کارشناسان مواد 
شیمیایی و سم شناسی را 9 روز بعد از قتل خاشقجی، 
به کنسولگری خود در استانبول اعزام کردند تا مدارک 

و آثار باقی مانده از این جنایت را از بین ببرند. 
   کابوس روزانه

رسانه های عربی از شبح خاشقجی در کاخ پادشاهی 
سعودی خبر می دهند که محمد بن سلمان هر کاری 
می کند نمی تواند آن را نادیده بگیرد. روزنامه اینترنتی 

رأی الیوم در یادداش��تی به قل��م »غالب الدعمی « 
نوشت: همان روزی که هواپیما های سعودی شماری 
از مخالفان را کشتند گفتم عربستان در معرض خطر 
است و ش��مارش معکوس پایان آن آغاز شده است. 
وقتی هواپیما های سعودی با بمباران یمن کودکان 
را کشتند و بیمارستان    ها و مدرسه    ها را ویران کردند 
یقین کردم که مرگ عربستان فرا رسیده است و بعد 
از تش��دید بحران ریاض با دوحه، باال گرفتن جنگ 
رسانه ای سعودی با ایران و ایجاد محدودیت های رفت 
و آمد برای برخی شاهزادگان در خاندان حاکم برایم 
اطمینان حاصل شد که بن سلمان عربستان را از لحاظ 
سیاسی، اقتصادی و تجاری خرد خواهد کرد. در این 
مطلب با اشاره به جنگ تحمیلی دیکتاتور سابق عراق 
علیه ایران آمده است: بن سلمان مانند صدام حسین 
توهم قهرمان بودن در سر داشت و فکر می کرد همه 
چیز را در اختیار دارد و جهان را شکست خواهد داد 
از این رو تصمیمات آنی اتخاذ کرد که آخرین مورد 
آن قتل جمال خاش��قجی، روزنامه نگار سرشناس، 
و قطعه قطعه کردن ب��دن وی و انداختن تکه های 
جسدش در دریای مدیترانه جلو چشم اردوغان و با 
آگاهی ترامپ بود، اما نتیجه واقعی این اقدام گویای 
این حقیقت است که خاشقجی بن سلمان را در ابعاد 
انسانی و جهانی کشت زیرا همه جهان علیه او بسیج 
شدند و وحش��یگری اش در قتل را محکوم کردند و 
برای ترکیه هم فرصت بزرگی فراهم شد تا واحد پول 

خود را با اموال سعودی    ها تقویت کند. در انتهای این 
مطلب آمده است: جمال خاشقجی هر روز بن سلمان 
را هزار بار می کشد و هزار بار قطعه قطعه می کند و هزار 
بار تکه هایش را در دریا می اندازد. با وجود شاهزادگانی 
که از پادشاه و ولیعهدش خشمگین هستند و با توجه 
به کاهش منابع مالی عربستان و مشکالت بی حد و 
حصر با کشور های همسایه، می توان گفت خاشقجی 

روح و نفس بن سلمان را هم کشته است. 
  سابقه سیاه سعودی

رسانه های امریکا به ویژه روزنامه ای که جمال خاشقجی 
برای آن مطلب می نوش��ت همچنان ب��ه انتقادهای 
خود از عربس��تان ادامه می دهند و تالش می کنند 
تا بیش از پیش چراغ خود را بر تاریکخانه س��عودی 
بیندازند.  روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشته 
است:»تالش برای س��اکت کردن منتقدان سعودی 
در خارج به چندین دهه پیش و دوره های پادشاهی 
پیشین باز می گردد. اما تحلیلگران می گویند، ولیعهد 
محمد بن سلمان که حاکم دوفاکتوی آل سعود است، 
از زمان کسب این پست در سال گذشته این فعالیت 
را با بی رحمی خاصی دنبال کرده است. براساس این 
گزارش، یک زن عربستانی فعال حقوق بشر که سال 
گذشته در امریکا درخواست پناهندگی سیاسی داد، 
می گوید: ما می دانیم که آنها می توانند شما را بکشند، 
آنها می توانند خانواده شما را نابود کنند یا از آنها علیه 

شما استفاده کنند. همواره همینطور بوده است.
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  گزارش  یک تریب�ون تکراري 
تحریم ها دوباره به 
وزیرخارجه امریکا رسید تا  تحریم هایي را که 
هرگز به طور کامل لغو نش�ده بود، دوباره تکرار 
کند و البته ناتواني امریکا در تحریم کامل نفت 
ایران موجب شد که 8خریدار اصلي نفت ایران از 

تحریم ها معاف شوند .
امریکا از عصر دیروز با انتش��ار فهرس��تی کامل، 
تحریم مجدد ایران را شروع کرد، تحریم    هایی که 
به جز دولت امریکا، فقط رژیم صهیونیستی از آن 
اس��تقبال کرد. امریکایی ها تحریم های جدیدی 
را با هدف »اعمال فش��ار حداکثری« علیه ایران 
کلید زده اند تا جایی که ترامپ گفته تحریم های 
جدید »قوی ترین تحریم هایی هستند که تاکنون 
علیه ایران اعمال شده است«، ولی چین، روسیه و 
طرف های اروپایی توافق هسته ای با ایران، از اعمال 
مجدد تحریم ه��ای امریکا  ابراز تأس��ف کرده اند.  
دومین دور تحریم ه��ای امریکا بع��د از خروج از 
برجام، یک روز مانده به انتخابات کنگره اعمال شده 
است، انتخاباتی که آخرین  نظرسنجی    ها  حاکی از 
پیشتازی  7درصدی دموکرات  هایی است که سه 
سال پیش دولت منتسب به آنها در کاخ سفید، با 
ایران به توافق هسته ای رسید ولی حاال وزیر خارجه 
ایران در یک جمله می گوی��د : » ما هیچ امیدی به 

این انتخابات یا انتخابات 2020 نمی بندیم.«
  فهرست پمپئو 

وزارت خزان��ه داری امریکا دیروز عصر فهرس��ت 
76صفح��ه ای تحریم ه��ای ایران را منتش��ر کرد 
ک��ه ش��امل 50بان��ک و ش��عبات آن  و 260 فرد 
ایرانی و کش��تی در بخش کش��تیرانی می شود و 
شرکت هواپیمایی ملی ایران )ایران ایر( و بیش از 
65 هواپیمای این شرکت را هم در بر می گیرد. این 
76 صفحه، مجموعه 700شرکت، بانک، فرد و نهاد 
را مشخص کرده که 400 مورد آنها در تحریم های 
قبلی امریکا ، قب��ل از توافق هس��ته ای هم وجود 
داشت ولی دولت ترامپ 300 شرکت، بانک، نهاد و 
فرد را به فهرست تحریم های قبلی اضافه کرده تا به 
گفته مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا »یک ساز و 
کار بی سابقه فشار اقتصادی علیه ایران آغاز « شود. 
پمپئو که صبح روز دو    شنبه به وقت واشنگتن )عصر 
دو    شنبه به وقت تهران( در یک نشست مطبوعاتی 
همراه با وزیر خزانه داری امریکا س��خن می گفت، 

هدف اعمال تحریم ه��ای جدید را »تغییری 180 
درجه در رفتار منطقه ای ای��ران « خواند و گفت:» 
بعد از روی کار آم��دن رئیس جمهور ترامپ 190 
مورد تحریم در مورد ایران اجرا ش��ده و امروز نیز 
تحریم های جدید و بیشتری اعمال خواهد شد.« 
 وزیر خارجه ترامپ گفته که طی یک ماه گذش��ته 
حدود 100 شرکت فعالیت های خود را در ایران لغو 
کرده اند و تهدید کرد:» اگر شرکتی به تحریم های 
امریکا توجه نکند و همچنان به فعالیت های خود با 
ایران ادامه دهد و در این زمینه با ایران همکاری کند 
با تحریم های سنگینی روبه رو خواهد شد و مجازات 
دردناکی در پیش رو خواهد داشت.«  وزیر خارجه 
امریکا وجود معافیت برای هشت کشور شامل چین، 
هند، ایتالیا، یونان، ژاپن، کره جنوبی، تایوان و ترکیه 
را تأیید کرد ولی گفت :»مذاکرات ما برای به صفر 

رساندن فروش نفت ایران ادامه دارد.«
  تل آویو تنها 

رژی��م صهیونیس��تی بالفاصله از اعم��ال مجدد 
تحریم های ای��ران اس��تقبال ک��رد و »بنیامین 
نتانیاهو« بازگش��ت تحریم های امریکا را »روزی 
تاریخی« خواند. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم 
از رئیس جمهور امریکا به خاطر اعمال تحریم    هایی 
علیه ملت ایران تشکر و قدردانی کرد و دنی دنون، 
سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل در توئیتی 
نوش��ت: » از امروز، دنیا باید یک طرف را انتخاب 

کند؛ ایران یا امریکا!«
رژیم صهیونیس��تی در حالی به تنهایی از اعمال 
تحریم های ایران استقبال کرد که هر پنج کشور 
باقی مانده در توافق هسته ای ایران با اعمال مجدد 
تحریم های امریکا مخالفت کردند. اتحادیه اروپا به 
همراه فرانسه، انگلیس و آلمان دیروز مجدداً بیانیه 
روز جمعه خود را بازنشر دادند که در آن مخالفت با 
بازگشت تحریم های امریکا علیه ایران اعالم شده 
است.  در این بیانیه که فدریکا موگرینی، مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هایکو ماس، وزیر 
خارجه آلم��ان، ژان ایو لودری��ان و جرمی هانت، 
وزیران خارجه فرانسه و بریتانیا آن را امضا کرده اند، 
از بازگشت مجدد تحریم های امریکا به دلیل خروج 
آن از برجام عمیقاً اظهار تأسف شده و از ایران هم 
خواسته شده است که به همه تعهدات هسته ای 

خود در برجام پایبند بماند. 
در بخش دیگری از این بیانیه اروپاییان متعهد به 

حفظ و نگهداری کانال های مالی با ایران و تداوم 
صادرات نفت و گاز ایران ش��ده اند. خوآ چونین، 
سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه چین اعالم 
کرد که پکن در رابطه با تصمی��م امریکا در مورد 
ایران ابراز تأسف کرد. پکن قصد دارد در آینده نیز 
برای حفظ برجام ت��الش ورزد. چین گفته که به 
نگرش بیطرفانه، عینی و مسئوالنه پایبند خواهد 
بود و منتهای کوش��ش خود را برای حفظ برجام 
به کارخواهد برد و به طور همزمان مطابق با حقوق 
و منافع قانونی خود عمل خواهد کرد.« سخنگوی 
دولت انگلیس نیز گفت که این کشور به گسترش 
روابط تجاری خود با ای��ران ادامه می دهد و تجار 
انگلیسی را تشویق می کند تا از فرصت های مالی 

در ایران استفاده کنند. 
 »میخائیل اولیانوف « نماینده روس��یه در آژانس 
بین المللی انرژی اتمی هم گفته که روسیه درباره 
تحریم های جدید امریکا علیه ایران چش��م انداز 
منفی دارد. وی افزود: امریکا با تحریم ها، باجگیری 
اقتصادی، تهدید و ترساندن را به کار گرفته است. 
سخنگوی دولت انگلیس نیز گفت که این کشور به 
گسترش روابط تجاری خود با ایران ادامه می دهد 
و تجار انگلیسی را تشویق می کند تا از فرصت های 

مالی در ایران استفاده کنند.
 س��خنگوی دولت آلمان خواس��تار ادامه روابط 
تجاری قانونی و مجاز با ایران پس از اعمال مجدد 
تحریم های امریکا علیه تهران شد و اعالم کرد که 
این کشور در حال بررس��ی چگونگی حفاظت از 
شرکت های فعالی است که تحت تأثیر تحریم های 
امری��کا علیه ای��ران ق��رار می گیرند.  »اش��تفان 
سایبرت« تصریح کرد که آلمان در حال بررسی 
این مسئله است که چگونه می تواند از اصل و پایه 

تعامالت تجاری خود را مورد حفاظت قرار دهد. 
»فؤاد اوکتای « معاون ریاس��ت جمهوری ترکیه 
که کشورش در فهرست کشورهای معاف شده از 
تحریم های نفتی امریکا قرار گرفته، گفته که دلیلی 
ندارد همه کشور     ها از تحریم های امریکا علیه ایران 
تبعیت کنند و واشنگتن هم نباید چنین انتظاری 
داشته باشد. اوکتای طی مصاحبه با میز سردبیری 
خبرگزاری »آناتولی« گفت: »در دوره ای زندگی 
می کنیم که از دالر به عنوان ی��ک ارز خارجی و 
سیاست های داخلی یک کشور، به عنوان سالحی 

برای جنگ اقتصادی استفاده می کنند.« 

 معاون رئیس جمهور ترکیه درباره تصمیم واشنگتن 
به بازگرداندن تحریم های اقتصادی پیش از برجام 
علیه ایران، تأکید ک��رد: »بی معنی و غیرعادالنه 
است که انتظار داشته باشیم تمام کشور     ها بدون 
در نظر گرفتن منافع خ��ود، از تحریم های امریکا 

علیه ایران تبعیت کنند.«
  ظریف: امیدی به انتخابات نبسته ایم

تحریم ه��ای امری��کا ی��ک روز قب��ل از انتخابات 
کنگره امریکا اجرایی ش��ده، انتخاباتی که شرایط 
جمهوریخواهان در آن چندان مس��اعد نیس��ت.  
 نظرس��نجی مشترک»وال اس��تریت ژورن��ال « و 
»ان بی سی نیوز« نش��ان می دهد که در انتخابات 
امروز، 50 درصد رأی دهن��دگان به دموکرات  ها و 
43 درصد به جمهوریخواه��ان رأی خواهند داد. 
محمدجواد ظریف در گفت وگو با یواس ای تودی در 
پاسخ به سؤالی درباره انتظارتش از تأثیر انتخابات 
امریکا بر ایران گفت: »در یک جمله بگویم که ما 
هیچ امیدی به این انتخابات ی��ا انتخابات 2020 
نمی بندی��م. ببینید، چیزی که ای��ران را از برخی 
از مش��تریان امریکا در منطقه متمایز می کند آن 
است که ما به رغم حضور و تقابل امریکا بقا یافته ایم. 
خبرنگار امریکایی از ظریف پرسیده که  پیام شما 
برای مردم ایران که در بین این تحریم های امریکا 
گیر افتاده اند، چیس��ت، مردمی که خواهان یک 
زندگی عادی هس��تند.او می گوید: » بله آنها حق 
داشتن یک زندگی عادی را دارند. دولت ایران برای 
تأمین نیازهای اصلی مردم یارانه      ها و سوبسید     هایی 
می پردازد و ای��ن کار را در مراحل قبلی هم انجام 
داده است. البته هیچ کس ادعا نکرده که تحریم های 
اقتصادی آسیب نمی رس��اند چرا که تحریم های 
اقتصادی همیشه آسیب می رسانند اما هیچ وقت 
سبب دستیابی به اهداف سیاسی که این تحریم      ها 
برای حصول به آنها وضع می شوند، نخواهند شد و 
بعضی وقت      ها دقیقاً نتایج معکوس بر جا می گذارند، 
همانطور که این موضوع در قضیه تحریم های قبلی 

دولت امریکا علیه ایران صادق بوده است.«
  مذاکره دیوانگی است  

وزیر خارجه ای��ران گفته اس��ت:  »طوالنی      ترین 
مذاکرات را با امریکا برقرار کردیم، با امریکا به یک 
توافق رس��یدیم البته یک توافق دو صفحه ای هم 
نبود بلکه توافقی 150صفحه ای بود و این امریکا 
بود که تصمیم به خروج از آن گرفت. آیا این تقصیر 
ما بوده که امریکا یک شریک قابل اتکا برای مذاکره 
نبوده؟ این مشکلی است که جامعه بین المللی در 

حال حاضر با آن مواجه است.«
  خبرنگار امریکایی درباره ساز و کار ویژه اتحادیه 
اروپا برای تداوم مراودات اقتصادی با ایران سؤال 
کرد و نظر وزیر خارجه ایران را درباره امکان تقابل 

این ساز و کار با تحریم های امریکا جویا شد. 
ظریف گفت:»مشکل اینجاس��ت؛ امریکا در حال 
اس��تفاده از قدرت اقتصادی خ��ود فراتر از حدود 
قابل قبول و نرمال است و وقتی شما چنین کاری 
می کنید ریسک واکنش آن را هم باید بپذیرید. این 
واکنش شروع شده است. البته بدان معنا نیست که 
چنین واکنش��ی در حال حاضر موفق خواهد بود. 
برای توفیق آن تضمینی وجود ندارد اما این واکنش 
میوه و برآمده از سیس��تم بین المللی مالی است و 
چنین چیزی به رغم غلبه و وزن اقتصادی امریکا بر 
سیستم مالی کنونی بین المللی انجام شده است. 

خبرنگار امریکایی از وزیر خارج��ه ایران دلیل رد 
درخواس��ت های رئیس جمهور امریکا برای دیدار 
»بدون پیش شرط « با رئیس جمهور ایران را جویا 
شد که او جواب  داد:»این دولت ]دولت ترامپ[ اصاًل 
اعتقادی به دیپلماس��ی ندارد و به تحمیل اعتقاد 
دارد.«   وی افزود:»در یک س��ال و نیم یا دو سال 
دیگر ما هم یک دولت دیگر خواهیم داشت، فقط 
تصور کنید که با چه نوعی جنگلی روبه رو خواهیم 
شد اگر هر توافقی توسط یک دولت دموکراتیک 
برآمده از انتخابات صورت گی��رد و دولت دیگری 
آن را کنار بزند، معموالً در نظام های دموکراتیک، 
دولت      هایی که جایگزین دولت قبل می شوند زیاد 
مواضع دوس��تانه در قبال هم ندارن��د. خب با این 
شرایط اگر ما دو سال برای توافقی که فقط دو سال 
دوام یابد، مذاکره کنیم ، در این صورت اصاًل شروع 

به مذاکره دیوانگی خواهد بود.

پهلوان پنبه مثل  پمپئو!
ظریف: هیچ امیدی به انتخابات امریکا نبسته ایم

  گزارش  2

دوقطبی کم سابقه در انتخابات  امریکا
انتخابات میان دوره ای امریکا روز سه     شنبه 6 نوامبر برگزار می شود و تمام 
436 کرسی مجلس نمایندگان و 35 کرسی از 100 کرسی مجلس سنای 
این کشور به رأی گذاشته می شوند، جدای از اینکه دست کم 39 فرماندار 
ایالتی و منطقه ای هم در این روز انتخاب خواهند شد. یک وجه از اهمیت 
این انتخابات تعیین وضعیت دو حزب عمده جمهوریخواه و دموکرات در 
دو مجلس نمایندگان و سنا است، به نحوی که امکان دارد جمهوریخواهان 
با این انتخابات اکثریت فعلی خود را در مجلس نمایندگان از دست بدهند 
و کار این مجلس به دست رقبای دموکرات بیفتد. از طرف دیگر، آنها باید 
برای حفظ اکثری��ت ضعیف خود در مجلس مجلس س��نا هم بجنگند، 
هرچند که کار برای دموکرات  ها س��خت تر اس��ت چون از 35 کرس��ی، 
23کرسی متعلق به دموکرات  ها در این انتخابات به رأی گذاشته می شوند 
و جمهوریخواهان باید تنها برای حفظ هش��ت کرسی خود تالش کنند، 
جدای از اینکه دو کرسی متعلق به مستقل     ها و دو کرسی خالی هم به رأی 
گذاشته می شوند که این چهار کرسی در مجموع نقش تعیین  کننده ای در 

رقابت دو حزب برای به دست آوردن اکثریت مجلس سنا داشته باشد. 
به این ترتیب، انتخابات روز سه     شنبه می تواند موازنه قدرت دو حزب را در 
کنگره تغییر بدهد، به نحوی که دموکرات  ها بعد از س��ال     ها اکثریت را در 
دو مجلس نمایندگان به دست بیاورند. تجربه به طور عمده نشان داده که 
رئیس جمهور امریکا در نخستین انتخابات میان دوره ای بعد از راه  یافتن به 
کاخ سفید، اکثریت حزبش را در کنگره از دست داده، چنان که باراک اوباما 
هم در انتخابات میان دوره ای 2012 اکثریت حزب دموکرات را در کنگره 
از دست داد و در سال های بعد دچار گرفتاری های قابل توجهی با رقبای 
جمهوریخواه خود شد تا آنجا که کار دولتش در سال بعد به تعطیلی کشیده 
شد چون نمایندگان جمهوریخواه در کنگره حاضر به تأیید الیحه بودجه 
نبودند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، با در نظر گرفتن این تجربه است 
که طی یکی دو هفته اخیر تمام برنامه خود را حول و حوش این انتخابات 
تنظیم کرده و حتی مثل دو سال قبل و در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست 
جمهوری، سفرهای ایالتی و انجام سخنرانی به سبک و سیاق خودش را در 
دستور کار قرار داده است. دموکرات  ها هم در جبهه مقابل بیکار ننشسته اند 
و حتی باراک اوباما را به صحنه آورده اند تا بر خالف س��نت گذشته، این 
رئیس جمهور قبلی امریکا اوقات خود را در بازنشستگی سیاسی سپری 
نکند و از قدرت فن بیان خود برای ترغیب شهروندان امریکایی استفاده کند. 
در واقع، آمدن شخص ترامپ و اوباما به صحنه انتخاباتی صرف رقابت بین 
جمهوریخواهان و دموکرات  ها نیست بلکه از نظر تحلیلگران، این انتخابات 
حکم همه پرسی عمومی از قریب به دو سال ریاست جمهوری ترامپ را دارد 
و به این جهت است که جمهوریخواهان و دموکرات  ها از تمام توان سیاسی 

خود استفاده می کنند؛ یکی به نفع ترامپ و دیگری علیه او. 
وضعیت در این رقابت دست کم روی کاغذ و طبق نظرسنجی     ها به نفع 
دموکرات  ها و جبهه مقابل ترامپ است. نظرسنجی منتشر شده از سوی 
شبکه تلویزیونی  ای بی س��ی و روزنامه واشنگتن پست در روز یک     شنبه 
نشان می دهد که 52 درصد نماینده دموکرات را بر جمهوریخواه ترجیح 
می دهند تنها 44 درصد طرفدار نماینده جمهوریخواه بوده اند. نظرسنجی 
مشترک شبکه تلویزیونی ان بی س��ی و روزنامه وال استریت ژورنال هم 
نتیجه ای مشابه را نشان داده، به نحوی که 50 درصد از شرکت کنندگان 
در نظرسنجی گفته اند که مایل هستند کنگره تحت کنترل دموکرات  ها 
باش��د اما 43درصد طرفدار کنگره ای تحت کنت��رل جمهوریخواهان 
بوده اند. با وجود این نمای کلی از دست باالی دموکرات  ها اما باید توجه 
داشت که وضعیت در زمینه های خاص چنین نیست و گاه در برخی از 
زمینه     ها وضعیت فرق می کند، چنان که حمایت از جمهوریخواهان در 
میان مردان سفیدپوست بدون تحصیالت دانشگاهی از 27 درصد در ماه 
اکتبر به 39 درصد افزایش یافته است و در مقابل، حمایت از دموکرات  ها 
در میان زنان 20درصد بیش��تر از جمهوریخواهان بوده اس��ت. به طور 
کلی، نظرسنجی     ها وضعیت مطلوبی را برای ترامپ ترسیم نمی کنند، به 
نحوی که او تنها رضایت 40 درصد از پرسش شدگان را به دست آورده و 
در مقابل، 53 درصد کارنامه او را رد کرده اند. شاید به همین جهت است 
که ترامپ در روزهای اخیر ش��دت تبلیغات خود را افزایش داده و برای 
مثال، کاروان مهاجران امریکای مرکزی به س��مت مرز جنوبی امریکا با 
مکزیک را »مهاجم« توصیف کرده و گفته که گلوله واکنش مناسبی به 
آنها اس��ت و نه تنها نیروی نظامی خود را به سمت مرز فرستاده بلکه به 
آنها دستور شلیک به سمت مهاجران هم داده اس��ت. او با این برنامه به 
شدت تبلیغاتی سعی می کند جو دوقطبی را در انتخابات تشدید کند و 
به این وسیله، حامیان خود را به پای صندوق های رأی بکشاند. به عبارت 
دیگر، او به حامیان خود این پیام را می دهد که فقط من می توانم مقابل 
مهاجران بایستم و با رأی خود از من حمایت کنید. شاید او بتواند با این 
جو به ش��دت دوقطبی حامیان خود را ترغیب کند اما باید توجه داشت 
که این نحو نفرت پراکنی     های او مخالفان و به خصوص اقلیت های نژادی 
را تحریک می کند و گفته می شود که همین امر باعث شده التین تبار    ها 
این بار بیشتر قصد مشارکت در انتخابات دارند و حتی احتمال دارد که 
تد کروز در ایالتی مثل تگزاس شکست بخورد و این ایالت به طور سنتی 
جمهوریخواه این بار دموکراتی به نام رابرت فرانسیس اورورک موسوم به 
بِتو را راهی مجلس سنا بکند. به این جهت است که انتخابات روز سه     شنبه 
مبدل به داغ     ترین انتخابات میان دوره ای امریکا شده و نتیجه این انتخابات 
می تواند دو سال سخت را برای ترامپ رقم بزند یا کار را در این مدت آسان 
کند و عالوه بر این، هر دو صورت به طور مسلم تأثیر متفاوتی در انتخابات 

ریاست جمهوری امریکا در 2020 خواهند داشت. 

15

  بازداشت چند ساعته وزیر صهیونیست در فرودگاه دبی
»ایوب قرا« وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستی که از هفته قبل به امارات 
عربی متحده س��فر کرده بود، هنگام بازگشت باز هم جنجال ساز شد. 
برخی منابع از بازداشت چند ساعته او سخن گفتند. به گزارش فارس، 
برخی منابع خبری گزارش دادند که این وزیر اسرائیلی برای ساعاتی 
در »بازداشت موقت« نیروهای امنیتی فرودگاه دبی قرار گرفته است. 
در عین حال، برخی دیگر از گزارش های خبری حاکی است که قرا بعد 
از اینکه س��خنرانی خود را در همایش نمایندگان اتحادیه بین المللی 
مخابرات در »دبی« به پایان رس��اند، با تاخیر زی��ادی برای حضور در 
پرواز بازگشت به فلسطین اش��غالی به فرودگاه این شهر مراجعه کرده 
اما مأموران گیت خروجی به وی اجازه سوار ش��دن ندادند. به نوشته 
وبگاه »تایمز اسرائیل « قرا و تیم محافظانش قصد داشتند با قلدری و 
بدون رعایت قوانین فرودگاه سوار هواپیمایی شوند که دیگر از سکوی 

بارگیری جدا شده و برای برخاستن در باند فرودگاه قرار گرفته بود. 
-------------------------------------------------------------

  پیشنهاد ممنوعیت روبند در مصر
نماینده پارلمان مصر ممنوعیت استفاده از برقع را در این کشور پیشنهاد 
داد. به گزارش اسپوتنیک، غدا اجامی، نماینده روز یک    شنبه در صفحه 
فیس بوک از زنان مصری خواست که در مکان های عمومی از پوشیدن 
نقاب    هایی که به طور کامل صورت و موهای آنها را می پوشاند، خودداری 
کنند. »غدا اجامی« نماینده زن پارلمان مصر در این خصوص می گوید: 
»به جهت جرم و جنایت های زیادی که با استفاده از نقاب و برقع انجام 
گرفته و مشکالت امنیتی در کشور، تصمیم بر آن است که برقع پوشان 

ابتدا با جریمه مالی و سپس با مجازات های سنگین تر روبه رو شوند.«
-------------------------------------------------------------

  عبداهلل: تأخیر حکومت تلفات جنگ ارزگان را بیشتر کرد
عبداهلل عب��داهلل، رئیس اجرایی افغانس��تان گفته که ش��مار زیادی از 
خانواده     ها در ولسوالی ارزگان خاص والیت ارزگان در جنوب افغانستان به 
دنبال جنگ در این ولسوالی آواره شده اند. به گزارش بی بی سی، عبداهلل 
انتقاد مردم را از تأخیر دولت در پاسخگویی به این جنگ پذیرفت و گفت 
این امر سبب شد تلفات بیشتر شود. 10 روز از آغاز درگیری     ها در ولسوالی 
خاص ارزگان می گذرد. از همان روزهای نخست برخورد حکومت با این 
درگیری     ها و »سکوت حکومت « در مورد آن انتقاد    هایی را به خصوص در 
شبکه های اجتماعی به دنبال داشت. ابتدا بحث    ها این بود که جنگ در 
ولسوالی ارزگان خاص، قومی است ولی عبداهلل عبداهلل، دیروز در نشست 
شورای وزیران شکایت مردم از قومی خواندن درگیری در ارزگان خاص 
را مطرح کرد و گفت: » همه می دانیم که طالبان مس��ئولیت را برعهده 

گرفتند و از هر وسیله ای در آنجا استفاده کردند.«
-------------------------------------------------------------

  جدایی کالدونیا از فرانسه رأی نیاورد 
رأی دهندگان در ناحیه » کالدونیای جدید « در اقیانوس آرام که تحت کنترل 
فرانس��ه اس��ت تالش برای اس��تقالل را رد کرده اند.  به گزارش بی بی سی، 
رأی گیری نهایی نش��ان می دهد ک��ه 56/4 درصد به حف��ظ وضع موجود 
رأی دادند درحال��ی که 43/6 درصد به خروج از فرانس��ه رأی دادند. نتایج از 
پیش بینی    ها نزدیک تر بود. انجام این رأی گیری بخش��ی از توافقی در سال 

1988 بود که به کمپینی خشونت بار برای استقالل این ناحیه پایان داد. 
-------------------------------------------------------------

   قطر هرگونه دخالت در امور داخلی بحرین را رد کرد
وزارت خارجه قطر با صدور بیانیه ای به اتهامات بحرین علیه این کش��ور 
در خصوص دخالت در امور داخلی بحرین واکنش نشان داد و تأکید کرد 
که »قطر هر گونه مداخله دادن این کشور در اختالفات داخلی بحرین را 
محکوم می کند.«  این بیانیه قطر پس از آن منتشر شد که چهارمین جلسه 
دادگاه تجدیدنظر شیخ علی سلمان و دو نماینده سابق پارلمان بحرین از 
فراکسیون الوفاق به نام های »حسن س��لطان « و »علی االسود « به اتهام 

جاسوسی برای قطر، روز یک شنبه برگزار شد.  
-------------------------------------------------------------
   پکن: طوفان امریکا نمی تواند دریای اقتصاد چین را از بین ببرد

ش��ی جین پینگ، رئیس جمهور چین گفته اس��ت که ب��رای افزایش 
رشد اقتصادی این کش��ور اصالحات بیش��تری در راه خواهد بود. به 
گزارش بی بی سی، او در س��خنرانی خود در اکسپوی شانگهای گفت 
که تعرفه برای کاالهای وارداتی کاهش می یابد و همچنین شرایط کار 
برای شرکت های خارجی راحت تر خواهد ش��د. شی با دفاع از تجارت 
آزاد جهانی و با اش��اره تلویحی به امریکا گفته ک��ه این تجارت اکنون 
حمله « است. ش��ی اقتصاد چین را به دریا تش��بیه کرد و گفت:  » زیر 

» طوفان می توان یک برکه را از بین ببرد اما دریا را نه.« 
-------------------------------------------------------------

   شبه نظامیان  مسلح ترامپ به جنگ پناهجویان رفتند
همزمان با حرک��ت کاروان پناهجوی��ان از مکزیک به ط��رف امریکا، 
گروه های » شبه نظامی « مسلح امریکایی به طرف مرز راه افتاده اند تا به 
مجریان قانون و نیروهای مرزی مستقر در آنجا کمک کنند. به گزارش 
ایسنا، ش��انون مک گالی، یک وکیل دادگس��تری در حومه داالس که 
ریاست نیروهای شبه نظامی داوطلب تگزاس را برعهده دارد به روزنامه 
واشنگتن پس��ت گفت: ما نظارت خواهیم کرد و گزارش خواهیم داد و 
به هر شیوه ای که بتوانیم هر کمکی از دست مان برآید انجام خواهیم 
داد. ما قباًل خودم��ان را ثابت کرده ایم و این بار نی��ز مجدداً خودمان را 

ثابت خواهیم کرد.

ترامپ: بمب    های امریکا مقصر نیستند 
سعودی    ها درست استفاده نمی کنند!

ظاهراً قتل فجیع خاشقجی و آشکار شدن ماهیت واقعی پادشاهی 
سعودی باعث شده رئیس جمهور امریکا مجبور شود پس از گذشت دو 
ماه، حمله ائتالف سعودی را به یک اتوبوس حامل کودکان یمنی محکوم 
کند، هرچند ترامپ گفت مقصر بمب های ساخت کشورش نیستند 
بلکه س�عودی    ها بلد نیستند از این بمب    ها درس�ت استفاده کنند. 
دونالد ترامپ رئیس جمهور امری��کا در اظهاراتی بی س��ابقه از متحد 
خود عربستان س��عودی انتقاد کرد. ترامپ گفت: »آنچه که با اتوبوس 
حامل کودکان در یمن رخ داد، وحشتناک بود. آیا این موضوع مرا آزار 
می دهد؟ آزار کلمه ای نیست که احس��اس مرا در این باره کامل نشان 
دهد. آنها افرادی هس��تند که نمی دانند چگونه از س��الح   ها استفاده 
کنند.« 18ش��هریور 1397 ائتالف س��عودی به ی��ک اتوبوس حامل 
کودکان یمنی حمله ک��رد که بر اثر آن حدود 50 نف��ر جان خود را از 
دست دادند. این اولین بار اس��ت که رئیس جمهور امریکا در این باره 
حرف می زند. ناظران معتقدند جنایت فجیح سعودی    ها علیه خاشقجی 
باعث شده ماهیت واقعی پادشاهی سعودی آش��کار شود و در نتیجه 
دفاع از سعودی کار بس��یار پرهزینه ای اس��ت به ویژه برای ترامپ که 
گفته  می شود روابط ش��خصی خوبی با محمد بن سلمان دارد. محافل 
سیاسی امریکا فشار زیادی به ترامپ وارد می کنند تا در روابط با ریاض 
تجدیدنظر کند. رئیس جمهور امریکا در پاسخ به این سؤال که امکان 
توقف فروش سالح به عربستان سعودی وجود دارد یا خیر، گفت: ما به 
دقت اوضاع یمن را زیر نظر داریم. یم��ن در حال حاضر جنجالی    ترین 
مکان روی کره زمین است. من با مقامات عربستان سعودی گفت وگو 
خواهم کرد. من نمی خواهم افرادی که طریقه اس��تفاده از سالح   ها را 
نمی دانند، آنها را مورد استفاده قرار دهند. رئیس جمهور امریکا افزود: 
»من قطعاً درباره مسائل خیلی زیادی با س��عودی    ها صحبت خواهم 
کرد اما قطعاً نمی خواهم شاهد افرادی باشم که بلد نباشند از سالح    ها 
استفاده کنند و به اتوبوس های حامل کودکان شلیک کنند.« ادعاهای 
تازه ترامپ در شرایطی صورت گرفته که او به رغم فشارهای قانونگذاران 
ارش��د هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات کنگره درباره لزوم توقف 
فروش تسلیحات به عربستان سعودی، بار   ها گفته است که حاضر نیست 

قرارداد 110 میلیارد دالری تسلیحاتی با ریاض را متوقف کند.

 عبدالمهدی: 
حشدالشعبی نیاز همیشگی عراق است

اظهارات ضدایرانی سفارت امریکا در بغداد موجی از واکنش    ها را در 
عراق ایجاد کرده و رهبران این کشور ضمن محکوم کردن مواضع 
امریکا حمای�ت همه جانبه خود را از حشدالش�عبی اعالم کردند. 
روز گذش��ته حشدالش��عبی عراق با انتش��ار بیانیه ای اعالم کرد، عادل 
عبدالمهدی، نخست وزیر عراق روز دو   شنبه از مقر حشدالشعبی بازدید کرده 
و نشستی با رهبران این هیئت داشت. سایت شبکه تلویزیونی سومریه نیوز 
عراق گزارش داد، عبدالمهدی در این دیدار با اشاره به اینکه حشدالشعبی 
به ارتش، پلیس و دیگر دستگاه های امنیتی قدرت بخشیده، تأکید کرد: 
حشدالشعبی دستاوردی تاریخی برای عراق محسوب می شود. بر اساس 
این گزارش، نخست وزیر عراق در ادامه گفت: حشدالشعبی حقیقت بزرگی 
اس��ت که نمی توان از آن عبور کرد و حمایت از آن وظیفه ماست. ما با هم 
برای تأمین منابعی مالی جهت حمایت از حشدالشعبی تالش خواهیم کرد. 
رئیس دولت عراق ادامه داد: حفظ حشدالشعبی از مهم  ترین مسئولیت های 
ماست و ما با قدرت از این تشکل حمایت خواهیم کرد. برخی تالش می کنند 
که بگویند حشدالشعبی موقت است اما من تأکید می کنم حشدالشعبی 
نیازی دائمی برای عراق است.  این اظهارات نخست وزیر عراق دو روز پس از 
آن صورت می گیرد که سفارت امریکا در بغداد در صفحه توئیتر خود از ایران 
خواسته تا به حاکمیت دولت عراق احترام بگذارد و دست به خلع سالح، 
انحالل و ادغام شبه نظامیان شیعه بزند. بالفاصله وزارت خارجه عراق به 
توئیت سفارت امریکا واکنش نشان داد. در بیانیه  وزارت خارجه عراق در 
13 آبان، از سفارت امریکا خواسته شده، توئیت خود را پاک کرده، از وقوع 
آن در آینده خودداری کند و به اصول مندرج در قوانین بین المللی در مورد 
میزبان احترام بگذارد. »ولید السهالنی« نماینده ائتالف »الفتح« به ریاست 
»هادی العامری«، روز دو   ش��نبه اعالم کرد که موضع گیری امریکا علیه 
سازمان حشدالشعبی  عراق و اطالق واژه »شبه نظامیان طایفه ای « تالش 
برای ایجاد جنجال رسانه ای با هدف ساقط کردن آن پس از دستاورد   ها و 

موفقیت های متعدد این سازمان است.


