
زنی که نامزد دیوان عالی  ترامپ را متهم کرده  در سنا 
شهادت می دهد

پروفسور کریستین بلسی فورد که قاضی برت کاوانا، نامزد ورود به دیوان 
عالی آمریکا را متهم به آزار جنسی کرده گفته حاضر است در روزهای 

آینده در واشنگتن و در حضور سناتورهای کنگره شهادت دهد.
به گزارش ایسنا، وکالی خانم فورد تاکنون چند بار از ناآماده بودن او برای حضور 
در کنگره سخن گفته بودند و از چاک گرسلی، رئیس جمهوری خواه کمیته قضایی 
سنا خواسته بودند مهلت بیشتری برای تصمیم گیری به موکالشان داده شود اما در 
نهایت همزمان با به سر آمدن مهلت زمانی تعیین شده، اعالم کردند خانم فورد آماده 
حضور در جلسه سنا است. به گزارش بی بی سی فورد مدعی است در سال ۱۹۸۲ و 
هنگامی که او و کاوانا محصل دبیرستانی بودند در یک پارتی باهم حضور داشته اند 
و آنجا کاوانا که مست بوده تالش کرده به او تعرض کند اما با دخالت پسر دیگری 
که در اتاق بوده موفق می شود خود را برهاند. قاضی برت کاوانا این ادعا را کامال رد 
کرده و قرار است او هم در برابر سناتورهای کمیته قضایی سنا شهادت دهد. برخی 
رسانه های آمریکایی گزارش کرده اند که جلسه استماع تحت سوگند این دو نفر روز 

چهارشنبه یا پنجشنبه برگزار خواهد شد.

دولت » ترزا می«  در آستانه سقوط است
معاون حزب اپوزیسیون کارگر انگلیس اعالم کرد: دولت ترزا می نخست 
به زودی یک  قرار دارد و ممکن است  انگلیس در آستانه سقوط  وزیر 

انتخابات سراسری دیگر برگزار شود.
به گزارش رویترز، تام واتسون معاون رهبر حزب کارگر انگلیس اعالم کرد: اگر 
اعضای کنفرانس ساالنه حزب کارگر در لیورپول از ایده برگزاری دومین رفراندوم 
از  این درخواست  نادیده گرفتن  این صورت  بریگزیت حمایت کنند، در  درباره  
سوی رهبری حزب مشکل خواهد شد. وی ادامه داد: اگر در این کنفرانس از این 
موضوع حمایت شود حزب کارگر نیز به طور کامل از این تصمیم دفاع خواهد 
کرد. او در بخش دیگر اظهاراتش اعالم کرد: دولت انگلیس در آستانه سقوط قرار 
دارد و ما می توانیم یک انتخابات سراسری درباره  بریگزیت برگزار کنیم. به تازگی 
نشریه ساندی تایمز انگلیس گزارش داد، دستیاران ترزا می درحال تهیه یک برنامه 
احتیاطی به منظور برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه نوامبر هستند تا در صورت 

لزوم هم جایگاه نخست وزیر و هم بریگزیت را نجات دهند. 
جرمی کوربین، رهبر محافظه کاران نیز  مدافع درخواست انتخابات جدید بوده و 

بارها این درخواست را اعالم کرده است.

جدال لفظی فرماند هان نیروی هوایی روسیه و اسرائیل 
در مسکو

از این پس هر هواپیمای اسرائیلی را که به ساحل سوریه نزدیک شود، 
ساقط می کنیم

منابعی در مسکو از جزئیات نشست میان فرمانده نیروی هوایی روسیه و افسران 
روس با فرمانده نیروی هوایی اسرائیل و خلبانانش در مسکو پرده برداشته و اعالم 

کردند که در این نشست درگیری لفظی و اتهام زنی ها میان دو طرف رخ داد.
به گزارش رای الیوم، روسیه، اسرائیل را به واکنش نشان دادن به کشته شدن 
۱۴ سرباز و افسر روس در جریان سقوط هواپیمای ایلیوشین ۲۰ روسیه در سوریه 
تهدید کرد. به گفته منابع، اسرائیل موجب سقوط هواپیمای روس شده است. برای 
همین اسرائیل فرمانده نیروی هوایی خود را به مسکو فرستاد تا درباره این حادثه 

توضیحات الزم را بدهد.
فرمانده نیروی هوایی اسرائیل در اتاق عملیات هوایی وزارت دفاع روسیه با فرمانده 
نیروی هوایی روسیه نشستی را برگزار کرد. وی از روسیه به دلیل سقوط هواپیمایش 
عذرخواهی کرد و به مسکو به خاطر کشته شدن ۱۴ سربازش تسلیت گفت. وی 
توضیح داد که جنگنده های اسرائیل دو دقیقه قبل از رسیدن هواپیمای روسیه وارد 
الذقیه شدند اما نیروی دفاع هوایی سوریه به شکل کورکورانه اهداف هوایی را مورد 
حمله قرار داد که به سقوط هواپیمای روسیه منجر شد و تنها بر هواپیماهای دشمن 

متمرکز نشد!
فرمانده نیروی هوایی روسیه از این لحن عصبانی شد و گفت: چگونه روی رادار 
پنج هدف را که چهار مورد از آن اسرائیلی و یک مورد روسی است از هم تشخیص 
بدهی؟ چرا جنگنده هایتان وارد مکان فرود آمدن هواپیمای روس در پایگاه حمیمیم 

شدند؟ چرا قبل از ۱۵ دقیقه خبر ندادید؟
طرف اسرائیلی در جواب ادعا کرد: ماهواره ها تصاویر فوری از فرود آوردن تجهیزات 
نظامی در مرکز نظامی الذقیه ارسال کردند برای همین ما به جنگنده هایمان دستور 
دادیم فورا برای بمباران هدف به الذقیه بروند و آن زمان امکان نداشت کسی را از 
عملیاتمان با خبر کنیم چراکه موضوع فاش می شد و زندگی چهار خلبانمان به خطر 
می افتاد! فرمانده نیروی هوایی روسیه با خشم جواب داد: براساس چه اخالق نظامی 
و چه قوانین و ارزش ها و اصول نظامی برای حفظ جان خلبانان چهار جنگنده اف۱۶ 
که قادرند به سرعت پرواز کنند تالش می کنید اما یک هواپیمای ترابری نظامی را 
رها می کنید تا مورد حمله قرار گیرد و خلبانان ترسوی شما آن را به عنوان سپر 
حمایتی خود در برابر سامانه دفاع هوایی قرار می دهند. شما مسئول کشته شدن ۱۴ 
سرباز روس و دادن غرامت به خانواده هایشان هستید برای همین نه عذرخواهی تان 

را می پذیریم نه تسلیتتان. 

نامزدی نخستین زن عراقی  برای پست ریاست جمهوری
یکی از نمایندگان زن سابق فراکسیون التغییر عراق از نامزدی اش برای پست 

ریاست جمهوری این کشور خبر داد.
به گزارش  ایسنا، سروه عبدالواحد، نماینده سابق فراکسیون التغییر عراق درباره 
نامزد شدنش برای پست ریاست جمهوری این کشور تصریح کرد: من )یکشنبه( 
نامزدی خود را برای پست ریاست جمهوری عراق اعالم می کنم تا نخستین گام را 
برای شکستن قاعده سهمیه بندی و توزیع پست ها بر اساس مولفه ها بردارم. وی در 
ادامه افزود: من امیدوارم که بتوانم به هدفم برای رسیدن به پست ریاست جمهوری 

به عنوان نخستین زن دست پیدا کنم.

با توافق ادلب، منطقه نفس  راحتی کشید
نیویورک  به  از سفر  پیش  ترکیه  رئیس جمهوری  اردوغان،  رجب طیب 
برای حضور در نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل با اعالم اینکه 
در این سفر مساله سوریه را در راس مذاکرات خود قرار داده است، گفت: 
اکنون بزرگترین مساله، آینده سوریه است. در حال حاضر با حمایت غرب 

بزرگترین مشکل شرق فرات است.
به گزارش آناتولی، اردوغان در ادامه اظهاراتش درباره توافق با روسیه در مورد 
ادلب گفت: ما از این توافق خشنود هستیم زیرا یکی از دغدغه های ما این بود که 
سوری هایی که در ادلب زندگی می کنند در صورت وقوع جنگ و درگیری تنها 
می توانند به ترکیه پناه ببرند اما با توجه به اینکه ترکیه در حال حاضر میزبان سه 
میلیون پناهجو است، مواجهه با هرگونه موج جدید پناهجو برای این کشور بسیار 
سخت خواهد بود.  رئیس جمهوری ترکیه با بیان اینکه امیدوار است که این روند 

با موفقیت ادامه یابد، گفت: با انجام این توافق ترکیه و منطقه نفس راحتی کشید.

 وزارت خارجه انگلیس، طرح شکایت تهران از شبکه ایران 
اینترنشنال از مسیر نهاد ناظر بر فعالیت های رسانه ها در 

انگلیس موسوم به آفکام را بهترین گزینه اعالم کرد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه انگلیس 
ایرنا در باره موضع این کشور در  در پاسخ به سئوال خبرنگار 
قبال اقدام شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال به پخش مصاحبه 
با سخنگوی گروهک تروریستی االحوازی که مسئولیت حادثه 
مرگبار روزگذشته اهواز را برعهده گرفته است اعالم کرد که وزارت 
امور خارجه ایران روز گذشته مراتب نگرانی خود را نسبت به اقدام 
این شبکه به اطالع کاردار سفارت انگلیس در تهران رسانده است.
وی همچنین با اشاره به پیام توییتری حمید بعیدی نژاد سفیر 
ایران در انگلیس مبنی بر تصمیم ایران برای شکایت از ایران 
اینترنشنال از طریق آفکام تصریح کرد که این بهترین مسیر 

خواهد بود.
به گزارش ایرنا، افرادی مسلح که وابسته به گروهک تجزیه  طلب 
»االحوازی« بودند، صبح شنبه در جریان رژه نیروهای مسلح به 
مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس در اهواز، با پوشیدن لباس مبدل 
سپاه و بسیج به مردم و جایگاه مسئوالن، فرماندهان ارشد نظامی 

و انتظامی حمله کردند.
درجریان این حمله تروریستی ۲۵ تن به شهادت رسیدند و 
۶۰ تن دیگر زخمی شدند که درمیان قربانیان تعدادی کودک 

وغیرنظامی نیزدیده می شود.
دقایقی پس از وقوع این حادثه، شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال 
که گفته می شود از سوی برخی کشورهای منطقه حمایت مالی 
می شود، مصاحبه با سخنگوی این گروهک تروریستی را پخش 

کرد.
که  نوشت  توییتر  در  اقدام،  این  به  واکنش  در  نژاد  بعیدی 
این شبکه، در اقدامی بی شرمانه مصاحبه ای از سخنگوی گروه 
تروریستی که امروز افراد زیادی را به خاک و خون کشید، پخش 

کرد.
اقدام،  ایران درلندن ضمن محکومیت این  افزود:سفارت  وی 
برخورد جدی نهاد نظارتی درانگلیس)آفکام(با این اقدام به عنوان 

ترویج تروریسم و خشونت را پیگیری خواهد کرد.
در واکنش به انتقاد بعیدی نژاد، حساب توییتری شبکه ایران 
اینترنشنال اقدام خود را این گونه توجیه کرد: آقای بعیدی نژاد، 
را  االحواز«  سخنگوی»جنبش  با  مصاحبه  اینترنشنال  ایران 
پس ازآن انجام داد که رسانه های ایران این اقدام را به این گروه 
نسبت دادند. هدف ما ایفای مسئولیت حرفه ای و کسب واکنش 

رسمی این گروه بوده و مجری شبکه، سخنگوی این گروه را درباره 
این اقدام به چالش کشید.

بعیدی نژاد در پاسخ به توییت این شبکه نوشت: پس با آگاهی 
کامل این مصاحبه شرم آور را با نماینده این گروه تروریستی انجام 
دادید و برای آن ها در توجیه رفتار وحشیانه خود تریبون و فرصت 
کافی فراهم کردید. ما حتماً این نقض صریح قانون را به عنوان 
اقدامی در حمایت از تروریسم و خشونت با دولت انگلیس و آفکام 

پیگیری خواهیم کرد.
سفیر کشورمان همچنین درگفت وگو با ایرناابرازخوش بینی کرد 
که طرح شکایت از این شبکه به نتیجه برسد و گفت:پیگیری های 
حقوقی وسیاسی با یک اقدام و یک نتیجه تمام نمی شود بلکه 
بایستی استمرار داشته باشد و قطعاً این استمرار و مستندسازی و 

تالش همه جانبه بی نتیجه نخواهد بود.
وی با اشاره به مستندانی که به طور روشن در این رابطه وجود 

دارد، تصریح کرد: اگر در کوتاه مدت نتیجه کمی داشته باشد قطعاً 
در میان مدت و درازمدت نتایج مهمی خواهد داشت.

افزون بر این، »بهرام قاسمی« سخنگوی وزارت امور خارجه 
درتهران  انگلیس  سفارت  موقت  کاردار  احضار  درباره  ایران 
گفت:تأکیدگردید از نظر جمهوری اسالمی ایران به هیچ وجه 
پذیرفتنی نیست که سخنگوی گروهک مزدور االحوازی اجازه یابد 
مسوولیت این اقدام تروریستی را از طریق یک شبکه تلویزیونی 

مستقر در لندن اعالم کند.
بر اساس این گزارش، دیپلمات انگلیسی ضمن ابراز تأسف از این 
حادثه و محکوم کردن آن، گفت که سفیر انگلیس در تهران )که 
در لندن به سر می برد( به محض آگاهی از این حادثه در پیامی 
آن را محکوم کرده و مقامات وزارت خارجه آن کشور نیز بالفاصله 

اقدام به اتخاذ موضع کرده اند.
وی ادامه داد که این حمالت در هر مکانی که اتفاق بیافتد، 

مهم است و باید با آن برخورد شود؛ چرا که تروریسم مرز نمی 
شناسد. کاردار انگلیس تأکید کرد که اعتراض تهران را فوراً به 

لندن منعکس می کند.
در همین پیوند، سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس در لندن 
نیز تائید کرد که تاکنون راب ماکر سفیر انگلیس در تهران، الیستر 
برت معاون وزیر امور خارجه انگلیس و کاردار سفارت انگلیس در 
تهران مراتب تسلیت خود را در رابطه با حادثه دیروز ابالغ کرده اند.

ایران اینترنشنال یک شبکه تلویزیونی ماهواره ای فارسی  زبان 
با تمرکز بر برنامه های سیاسی و اجتماعی است که مرکز آن در 

لندن قرار دارد.
اردیبهشت ماه ۱3۹۶پخش  پنج شنبه ۲۸  روز  از  شبکه  این 

برنامه های خود را آغاز کرد.
ایران اینترنشنال همچنین پخش مستقیم نشست گروهک 

منافقین را در کارنامه خود دارد.
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کاهش معنادار  محبوبیت ماکرون
محبوبیت »امانوئل ماکرون« رئیس جمهوری فرانسه، در ماه سپتامبر به روند نزولی خود ادامه داد و باری دیگر به مشکالت دولت که درگیر استعفای وزرا و رسوایی محافظ رئیس جمهوری است، افزود. این نظرسنجی -یکشنبه- منتشر شد. 

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، از میان کسانی که در نظرسنجی ماه سپتامبر شرکت کردند، تنها 29 درصد از عملکرد ماکرون رضایت دارند. این در حالی است که میزان محبوبیت ماکرون در نظرسنجی ماه گذشته میالدی 3۴ درصد و در ماه 
پیش از آن 39 درصد بود. این نظرسنجی از 1۴ تا 22 سپتامبر، میان 9۶۴ نفر برگزار شده است.

اخبار  وزارت خارجه انگلیس:

شکایت از »ایران اینترنشنال« از طریق آفکام بهترین گزینه است

 در دیدار سفیر ایران در عراق؛

الحلبوسی: قدردان حمایت ایران از یکپارچگی عراق هستیم
    بغداد - ایرنا - 'محمد الحلبوسی' رئیس جدید پارلمان عراق گفت: قدردان 
حمایت جمهوری اسالمی ایران از یکپارچگی و حاکمیت ملی عراق هستیم.

به گزارش ایرنا، الحلبوسی روز یکشنبه در دیدار 'ایرج مسجدی' سفیر جمهوری 
اسالمی ایران در بغداد که در پارلمان این کشور انجام شد، بر تقویت همکاری میان 

بغداد و تهران از جمله در زمینه پارلمانی تاکید کرد.
رئیس جدید پارلمان عراق، حمایت منطقه ای از عراق در بخش بازسازی و خدمات 
رسانی از جمله در مناطق آسیب دیده از جنگ با تروریسم و مشارکت فعال در برقراری 
شرایط زیست و ثبات در این مناطق را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: عراق امیدوار 

است شاهد همکاری بیش از پیش و در همه زمینه ها با کشورهای منطقه باشد.
در این دیدار، طرفین درخصوص روابط دو جانبه و راههای تقویت آن و نیز اوضاع 

امنیتی و سیاسی در عراق از جمله موضوع آب گفت و گو کردند.
سفیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد در این دیدار با تبریک مجدد به الحلبوسی 

برای تصدی پست ریاست پارلمان عراق برای وی و پارلمان جدید آرزوی موفقیت کرد.
مسجدی بر ضرورت تقویت همکاری های اقتصادی و فعال کردن پرونده های 
مربوطه تاکید کرد و گفت: نگاه همیشگی ایران به عراق، بر اساس تاکید بر اهمیت 
وحدت و یکپارچگی میان مذاهب و اقوام مختلف و حمایت از کلیت روند سیاسی در 

این کشور است.
سفیر ایران در عراق با اشاره به تشکیل پارلمان جدید و آغاز بکار هیات رئیسه آن، 
اظهار امیدواری کرد: در ادامه روند سیاسی در عراق، پست های ریاست جمهوری و 
نخست وزیری نیز در زمانبندی های قانونی مربوط به خود مشخص و این کشور هر 

چه زودتر وارد مرحله بازسازی مناطق تروریسم زده و عمران و آبادانی شود.
در این دیدار همچنین پیام دعوت 'علی الریجانی' رئیس مجلس شورای اسالمی از 
رئیس پارلمان جدید عراق برای سفر رسمی به ایران به وی ابالغ شد و الحلبوسی با 

قبول این دعوت ابراز امیدواری کرد در اولین فرصت به ایران سفر کند.

زاد«  »زلمی خلیل  تازگی  به  واشنگتن  ایرنا-  کابل- 
دیپلمات سابق و افغان تبار آن کشور را مامور پیگیری 
مذاکرات صلح با گروه طالبان در افغانستان کرده و وزیر 
ابراز خوشبینی  او  موفقیت  برای  آمریکا هم  خارجه 
کرده است؛ که باید دید امیدواری آمریکا مبتنی بر چه 

ویژگی هایی در مامور خود یا اوضاع است.
به گزارش ایرنا، »مایک پمپئو« وزیر امور خارجه آمریکا که 
۱۴ شهریور ماه گذشته برای دیدار با مقامات دولت جدید 
پاکستان عازم اسالم آباد بود قبل از ترک کشورش در جمع 
رسانه ها از خلیل زاد به عنوان مشاور امور خارجه آمریکا در 

امورافغانستان پرده برداری کرد.
دیروز شنبه در آخرین روز شهریور ماه سال جاری به نقل از 
پمپئو خبر رسید که خلیل زاد به عنوان مامور هدایت کننده 
آمریکا در گفت و گوهای صلح با گروه طالبان منصوب شده و 
ابراز امیدواری شده بود که وی با توجه به شناخت و تجربه ای 

که از افغانستان دارد در این ماموریت موفق شود.
زلمی خلیل زاد ۶7 ساله، متولد سال ۱33۰ خورشیدی در 
مزار شریف مرکز استان بلخ در افغانستان است. او که فرزند 
پدری پشتون و مادری تاجیک است دوران دروس ابتدایی 
خود را در مدرسه »قاضی« شهر کابل گذرانده و در همین 
شهر هم به نوجوانی رسیده و در همان ایام عازم آمریکا شده و 

در نهایت شهروندی آن کشور را پذیرفته است.
خلیل زاد اولین آمریکایی افغان تباری است که با عضویت 
در حزب »جمهوری خواهان« توانسته از نرده بان کارمندی 
آمریکا در دستگاه دیپلماسی باال رود و خود را در جایگاه 

دیپلمات آمریکایی تثبیت کند.
او از سال ۲۰۰3 تا ۲۰۰۵ میالدی سفیر آمریکا در کابل بود 
و سپس از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰7 سفیر واشنگتن در امور عراق 
شد و در سال های ۲۰۰7 تا ۲۰۰۹هم به عنوان سفیر آمریکا 

در سازمان ملل متحد فعالیت کرد.
وی پیش از این نیز در پست های مشاور به رهبران آمریکا 
درباره جنگ خلیج فارس، جنگ علیه اتحاد جماهیر شوروی 
سابق در افغانستان کمک کرده است و در زمان دولت »بیل 
کلینتون« با تهیه مدارکی به نام »کتاب سفید« خواستار 
مداخله آمریکا در افغانستان برای تغییر وضعیت این کشور 

شد.
از خلیل زاد به عنوان معمار دولت در افغانستان، پس از 

سقوط طالبان نیز یاد می شود، انتقادی هم که به وی وارد 
شده، آن است که او دولت پس از طالبان را با روش قومی در 
نشست »بن« آلمان در سال ۲۰۰۱ پایه گذاری کرد و از شیوه 

های مردم ساالری متداول دور ساخت.
برخی کارشناسان گفته اند که زلمی در نشست بن که 
پس از سقوط طالبان برای تدوین ساختار حاکمیت جدید 
افغانستان راه اندازی شده بود، قدرت سیاسی را بر اساس 
قومیت ها و درصدهای نامعتبر اکثریت و اقلیت و بر خالف 
روش های ملت ساز در دولت های مدرن بنا نهاد که تا امروز 
چالش های آن رویکرد اشتباه دامن مردم افغانستان را گرفته 

است.
وزیر خارجه آمریکا که به موفقیت خلیل زاد خوشبین است، 
به تجربه و سابقه کاری او و همچنین محل تولدش اشاره 
دارد که می توان حدس زد در این نگاه گوشه چشمی به 
نسبت خلیل زاد با اقوام پشتون و تطبیق آن با خاستگاه قومی 
گروه طالبان به عنوان مخالفان دولت افغانستان و همچنین 
یکسان بودن تبار شخص نخست دولت افغانستان و نخست 

وزیر کنونی پاکستان وجود داشته است.
خلیل زاد پیش از منصوب شدن به عنوان مشاور وزارت امور 
خارجه آمریکا در امور افغانستان، به عنوان مامور صلح به کابل 
سفر کرده بود و با رهبران جهادی و شماری از مقامات دولت 

وحدت ملی دیدار داشت.
وقتی خبر انتصاب وی به عنوان مشاور در وزارت خارجه 
آمریکا برای صلح افغانستان منتشر شد، »گلبدین حکمتیار« 
رهبر حزب اسالمی و از افراد با نفوذ اقوام پشتون از این خبر 
استقبال کرد در حالی که حکمتیار از جمله افرادی است که 
سال ها به بهانه مخالفت با حضور آمریکا در افغانستان درگیری 

های خونینی را به مردم افغان تحمیل کرده بود.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان هم از این 
با  زاد  خلیل  گفتند،  و  کردند  رضایت  ابراز  آمریکا  انتخاب 
شناخت دقیقی که از پاکستان و رهبران افغان دارد، می تواند 

نقش مهمی در تأمین صلح بازی کند.
اما تمام تحلیلگران و کارشناسان بطور کامل با مثبت بودن 
نقش وی هم نظر نیستند و بخش هایی از تحلیل ها تایید 
کننده نظر موافقان خلیل زاد است اما در بخش هایی نیز 

چالش های فرا راه او نیز برشمرده می شود.
»عبدالطیف نظری« کارشناس روابط بین الملل و استاد 

دانشگاه بر این باور است که آمریکایی ها به چند دلیل از 
موفقیت خلیل زاد در ماموریت جدید او سخن رانده اند که 
از جمله می توان به آشنایی وی از ساختار دولت و قبیله ای 

این کشور یاد کرد.
نظری گفت که خلیل زاد ضمن آشنایی از ساختار دولت و 
قبیله ها در افغانستان که خود عضو آن هست، قبل از این هم 
با طالبان تماس هایی داشته و حتی وی در زمان حاکمیت 
طالبان برای انتقال گاز ترکمنستان از مسیر افغانستان به 

پاکستان و هند با طالبان تماس داشته است.
به گفته وی خلیل زاد همچنین در ماموریتی که به عنوان 
سفیر آمریکا در افغانستان داشت، بزرگترین موفقیت وی به 

حاشیه راندن رهبران سابق جهادی از قدرت بود.
نظری افزود که خلیل زاد خود از نگاه تباری یک پشتون 
است و طالبان و شخص اول دولت وحدت ملی نیز از هم 
تباران او هستند و بتازگی نخست وزیر پاکستان هم پشتون 
دالیل  از  بخشی  موضوعات  این  که  است  شده  برگزیده 

خوشبینی واشنگتن را برای تحقق صلح تشکیل می دهد.
وی معتقد است که چالش های کنونی افغانستان هم به 
همین چهار نقطه بر می گردد و خلیل زاد شناختی که با آنها 
دارد از نظر آمریکایی ها شخص مناسب در رفع معضل کنونی 
بوده است. اما نظری در موفقیت خلیل زاد در تأمین صلح 
افغانستان تردیدهای هم دارد که آنها را چنین بر می شمارد 
و می گوید؛ تاکنون سیاست پاکستان در قبال افغانستان که 
اغلب تحت تاثیر ارتش است تغییرآشکاری نداشته است و 
عمران خان بدور از چشم نظامیان نمی تواند مسائل افغانستان 
را به پیش ببرد و این در شرایطی است که پاکستان یکی 
از متغیرهای اصلی در جنگ و صلح افغانستان محسوب می 
شود. به گفته نظری از طرف دیگر طالبان هم امروز یک دست 
نیست و ارتباط هایی با کشورهای منطقه و فرا منطقه دارند و 
از جمله نقش و منافع روسیه را نمی توان در پشت سر طالبان 
نادیده گرفت و با این وضعیت کنارآمدن با طالبان بطور کامل 

بدون دادن امتیاز قابل توجه ، کاری ساده نیست.
نظری چالش دیگر را گسست های جدی در دولت وحدت 
ملی می داند که صدای واحدی برای صلح و چگونگی آن 
شنیده نمی شود و در این باره می توان گفت که هنوز چشم 

انداز موفقیت خلیل زاد مبهم و پیچیده به نظر می رسد.
این استاد دانشگاه باور دارد که اگر هر امتیازی برای طالبان 

در برابر صلح داده شود، دیگر طرف ها نگرانی ندارند، زیرا هر 
چهار عنصر دخیل در روند تحقق صلح هم تبار هستند و در 
واقع به هرطرفی که امتیاز داده شود، به نوعی به خودشان 
باز می گردد، اما این که باقی اقوام و رهبران افغانستان تا چه 

حدی در این روند نقش بازی می کنند، نیاز به زمان دارد.
به اعتقاد نظری جبهه مخالف طالبان هم در حال شکل 
گیری و سرو سامان دادن دوباره به خود هستند و گروه های 
غیر پشتون احساس می کنند که با گذشت هر روز بیشتر به 
حاشیه رانده می شوند و به همین دلیل در حال شکل دهی 

یک اتحاد جدید و پایدار هستند.
وی گفت که اگر خلیل زاد با توجه به سنت های گذشته 
افغانستان که پشتون محور قدرت باشد و دیگران در حاشیه 
قرار داده شوند، وارد معامله صلح شود از نظر زمانی، فرهنگی 
و آگاهی مردم امکان پذیر نیست و این کشور بار دیگر در یک 
بحران جدی فرو خواهد رفت. نظری تأکید کرد که رهبران 
سابق جهادی افغانستان دیگر ساده لوحی سابق را ندارند و 
نسل جوان که در کشور طی ۱۸ سال گذشته رشد کرده و 
با آگاهی های جدید وارد صحنه شده اند، اجازه نخواهند داد 
که باردیگر سیاست قبیله ای به جای ارزش مردم ساالری هر 

افغان یک رای در کشور مسلط شود.
گسست های قومی و ساختارهای فکری کهنه قبلی جامعه 
افغانستان ، دیگر تاب شیوه بازی آمریکا را در این کشور ندارد 
و تداوم آن رویکرد که مبتنی بر تفرقه انداختن بود ، می تواند 
به امنیت و تمامیت ارضی افغانستان ضربه جدی بزند و به 
همین دلیل خلیل زاد با چالش های جدی در برآورد انتظار 
مسئوالن خود مواجه است که مهمترین آن آگاهی بیشتر 
نسل جوان و عدم اعتماد رهبران افغانستان به اقدامات آمریکا 
است و امروز گفتمان غالب در میان نخبگان افغانستان ، توزیع 

عادالنه قدرت در کشور بر اساس رای مردم است.
حال که آمریکا نقشه خود را برای گفت وگوهای مستقیم با 
گروه طالبان از وضعیت پنهان قبلی، آشکار کرده و مامورش را 
در این راستا منصوب نموده است، باید منتظر ماند و دید این 
مشاور معتمد آمریکا که تالش زیادی برای شخصیت سازی 
پیرامون وی در رسانه ها انجام شده از چه راهی و با چه قیمتی 
طالبان را به میز گفت و گوی صلح می کشاند و نقش افغان ها 
را در آینده این کشور چگونه به تصویر می کشد و برای روشن 

شدن پاسخ دقیق نیازمند گذشت زمان هستیم.
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