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ناکامی های ترامپ درباره چین 
در تیررس بایدن

مشاور ارشد جو بایدن تاکید دارد که این معاون 
رئیس جمهوری ســابق آمریکا در فاز بعدی رقابت 
نوامبــر ۲۰۲۰ روی ناکامی های ترامپ در خصوص 
چین تمرکز خواهد داشت. به نوشته روزنامه ساوث 
چاینا مورنینگ پست، دونالد ترامپ از نارضایتی رو 
به افزایش آمریکایی ها علیه چین بر سر شیوع ویروس 
کرونا برای پشتیبانی از دومین حضورش در کاخ سفید 
استفاده و استدالل می کند که سخت تر از هر شخص 
دیگری پکن را هدف قرار می دهد. جیک ســالیوان، 
مشاور ارشــد جو بایدن، نامزد بالقوه دموکرات ها در 
انتخابات آمریکا می گوید، این ها صرفا سخنان تندی 
هســتند که اصال اقدامی درباره آن ها نشــده است. 
ســالیوان در مصاحبه ای گفت، کمپین بایدن برای 
بررسی می کند که چگونه دولت آتی به نحوی بهتر با 
چین تعامل کند و همچنان نشان خواهد داد که چقدر 
ترامپ در بحث رقابت اقتصادی و ژئوپلتیکی آمریکا 
عملکرد ضعیفی دارد. سالیوان که یکی از مقام های 
دولت اوباما بود و تیم سیاست خارجی بایدن را هدایت 
می کند، گفت: جو بایدن قصد دارد دو کار انجام دهد؛ 
ترامپ را بابت یک ســری ناکامی های فاجعه بار در 
رویکرد با چین مسؤول بداند و شکاف میان سخنان تند 
و عملکرد ضعیف را نشان دهد. به گفته سالیوان، بایدن 
در رابطه با ویروس کرونا همچنان به انتقاد از ترامپ بابت 
ستایش مکرر شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین 
ادامه می دهد، چرا که این رویه با وجود نگرانی های 
بین المللی درباره فقدان شفافیت چین از بابت عمق 
این بحران ادامه داشته است. تیم جو بایدن در بحث 
ائتالف های جهانی اســتدالل می کند که ترامپ با 
تضعیف روابط آمریکا با متحدان سنتی و کاهش نقش 
و نفوذ آمریکا در نهادهای بین المللی به چین کمک 
می کند. کمپین بایدن در جریان جنگ تجاری با چین، 
روی این موضوع تمرکز خواهد کرد که آمریکایی ها 
در قبال بهای سنگینی که پرداخت می کنند، عواید 
چندانی ندارند. این دو نامزد انتخاباتی در حال هزینه 
کردن میلیون ها دالر در آستانه انتخابات سوم نوامبر 
بابت تبلیغات کمپین هستند که دیگر مسائل مورد 
مناقشه با چین را هدف گرفته و فورا به نقطه کانونی 

رقابت ریاست جمهوری آمریکا تبدیل شده است.
    

افشای هویت مسئول عربستانی 
پشت پرده حمله ۱۱ سپتامبر

پلیس فدرال آمریکا )اف بی آی( ناخواسته یکی 
از حساس ترین اســرار دولت آمریکا را درباره حادثه 
۱۱ سپتامبر افشا کرد. راز فاش شده هویت یک مقام 
اسرارآمیز سفارت عربســتان سعودی در واشنگتن 
اســت که ماموران اف بی آی مظنون هستند به طور 
مســتقیما از دو عامل القاعده در جریان این حادثه 
حمایت کرده است. به گزارش رویترز، این اطالعات 
در بیانیه جدیدی که در دادگاه فدرال از سوی یک مقام 
ارشد اف بی آی در پاسخ به دادخواست خانواده های 
قربانیان این حادثه درباره هم دستی دولت سعودی در 
این حمالت تروریستی ارائه شد، لو رفت. بنابر اطالعات 
فاش شده، این مسئول ســعودی، »احمد الجراح« 
رایزن فرهنگی عربستان در واشنگتن بین سال های 
۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ بوده است. بیانیه مذکور ماه گذشته 
ارائه شد اما اواخر هفته گذشته منتشر شده است. به 
گفته یک ســخنگوی خانواده های قربانیان حادثه 
۱۱ سپتامبر، این بیانیه پیشرفت بزرگی در روند این 
پرونده طوالنی مدت محسوب می شود که برای اولین 
بار تاییدی است بر این که ماموران اف بی آی که بر روی 
این پرونده کار می کنند به وجود ارتباط کشف نشده 
بین هواپیماربایان و سفارت عربستان در واشنگتن 
اعتقاد داشتند. مشخص نیست که این مدرک تا چه 
حد علیه مقام سابق سفارت ریاض محکم محسوب 
می شود زیرا مسئله نقش وی سال ها محل اختالف 
شــدید بین مقامات پلیس فدرال آمریکا بوده است. 
اما این افشاگری که یک مقام ارشد دولت آمریکا تایید 
کرد که به صورت ناخواسته انجام شده، به نظر می رسد 
ســواالتی را درباره ارتباط احتمالی عربستان با این 
حادثه تروریستی احیا کند. این مسئله تالش های 
غیرعادی مقامات ارشد دولت ترامپ برای جلوگیری 
از عمومی شدن اسناد داخلی در ارتباط با این حادثه را 

آشکار خواهد کرد.

جهاننما

فرشاد گلزاری

اعالم توافق عبداهلل عبداهلل و محمد 
اشرف غنی برای تقســیم قدرت در 
افغانســتان یک واقعة »نسبتاً« مهم 
است. شاید استفاده از واژه نسبتاً برای 
بسیاری از مخاطبان نامفهوم باشد ولی 
دلیل اصلی این است که سیاست در 
افغانستان و راهبردهای خرد و کالن 
امنیتی - نظامی در این کشور در جایی 
دیگر تدوین، تبیین و درنهایت ابالغ 
می شــود. جایی که ترامپ و تیمش 
طی چهار سال اخیر تمام هم و غم خود 
را گذاشــته اند تا خروجی مذاکرات 
و سیاست هایشــان با طالبان به نفع 
کاخ ســفید رغم بخورد. شک نکنید 
که اساس و پایة مذاکرات دوحه که با 
میدان داری زلمی خلیلزاد انجام شد، 
تنها معطوف به امضــای توافق صلح 
یا برقراری آتش بس در افغانســتان 
نبوده و نیســت؛ بلکه بخش مهم این 
پرونده، انتخابات ریاســت جمهوری 
۲۰۲۰ آمریکا است. ترامپ در سیاست 
خارجی نسبت به اوباما بسیار مبتدی 
و پیش پا افتاده عمل کــرد اما نکته 
اینجاست که او فقط به دنبال تیترهای 

بزرگ اســت. مثاًل زمانی که دیدار او 
و رهبر کره شمالی برای اولین بار در 
تاریخ سیاست خارجی ایاالت متحده 
اتفاق افتاد، شــاهد آن بودیم که سر 
از پا نمی شــناخت؛ چراکه از پشــت 
میز تجارت به روی صندلی سیاست 
نشسته اســت و این موضوع نه تنها او 
را ذوق زده می کنــد بلکه فضایی را به 
وجود می آورد که بــر منتقدان خود 
بتازد و به آنهــا بگوید که این اتفاق در 
زمان دولت او عملیاتی شده است! در 
مورد توافق با طالبــان و کاًل پرونده 
افغانســتان هم اوضاع و احــوال به 
همین روال است. همانگونه که اشاره 
کردیم ترامــپ و تیمش )به خصوص 
افسران بازنشسته ســازمان سیا که 
حاال حکم مشــاوران پشــت پرده او 
در این موضــوع را دارند( به دنبال آن 
هستند تا با ســرعت هر چه تمام تر، 
معادالت افغانســتان و مساله صلح با 
طالبان را به نفع خودشان سر و سامان 
دهند و به دنیا )و خصوصاً دموکرات ها( 
بگویند که بزرگتریــن جنِگ تاریخ 
ایاالت متحده توسط جمهوریخواهان 
و در دولت ترامپ به پایان رسید. این 
روند بدون شک هزینه های زیادی به 
همراه دارد؛ چراکه از یک سو شاهد آن 
هستیم که پس از امضای توافق میان 

آمریکا و طالبان، ســیر عملیات های 
تروریستی نه تنها کم نشــد و پایان 
نیافت، بلکه روزهــا و هفته های اخیر 
شــاهد مدل جدیــد و فجیع تری از 
این عملیات ها در کابل و سایر والیات 
افغانستان بودیم. به عنوان مثال روز 
سه شنبه افراد مسلح با یونیفرم های 
پلیس افغانســتان به بیمارستانی در 
کابل حمله کردند کــه بخش زنان و 
زایمان آن از سوی سازمان بین المللی 
و بشردوســتانه پزشــکان بدون مرز 
اداره می شد. عالوه بر این، یک عامل 
انتحاری )همان روز( به مراسم تدفین 
یک فرمانده پلیس در والیت ننگرهار 
در شــرق افغانســتان حمله کرد که 
واکنش تند ایاالت متحده را به دنبال 
داشت و در این راستا وزیر امور خارجه 
آمریکا از دولت افغانســتان و طالبان 
خواســت تا برای اجــرای عدالت و 
پاســخگو کردن عامــالن دو حمله 
مرگبار اخیر که جان ده ها تن از جمله 
دو نــوزاد را گرفته، همــکاری کنند. 
نکته قابل توجه در ایــن مورد حاوی 
دو مولفه بســیار مهم است. نخست 
اینکه پمپئو در کنار دولت افغانستان، 
از طالبــان هم درخواســت پیگیری 
امور و مقابله با این مــدل از حمالت 
را کرده که نشان می دهد آنها طالبان 

را هم ســطح و حتی باالتــر از دولت 
افغانســتان می دانند یا حداقل از آنها 
به عنوان یک جریان رسمی افغان نام 
می  برند. دوم اینکه طالبان هیچکدام 
از این دو حمله را بــه عهده نگرفته و 
گروه تروریستی داعش هم با انتشار 
بیانیه ای مسئولیت حمله ننگرهار را 
برعهده گرفته، اما واکنشی به حمله 

کابل نداشته است! 
سیاست افغانستان 

افسارگسیخته شده است!
اینکــه در افغانســتان حمــالت 
تروریســتی متعــدد در والیــات 
و خصوصــاً در پایتخت این کشــور 
انجام می شــود و هیچ گروه و جریان 
رادیــکال آن را به عهــده نمی گیرد، 

نشــان می دهد که ایــاالت متحده 
دقیقاً به آن هدفی که می خواســت، 
رسیده اســت. در حالت فعلی حدود 
۲3 گــروه بنیادگرای رادیــکال )به 
انضمام داعش( در افغانستان فعالیت 
می کنند که آبشخور هر کدام متفاوت 
اســت و اهداف جداگانه ای را دنبال 
می کنند. اینکه حمالت تروریســتی 
در افغانستان بدون قبول مسئولیت 
از ســوی داعش یا طالبان در ادارات 
امنیتی و اطالعاتی افغانستان بایگانی 
می شود، نشــان از آن دارد که ایاالت 
متحده توانســته راهبــرد ابهام را به 
صــورت کاماًل مهندســی شــده در 
افغانستان نهادینه کند. درست است 
که هیچ گروه تروریســتی به دالیل 
انسانی و حقوق بشری سعی می کند تا 
مسئولیت عملیات  علیه بیمارستان ها 
یا مدارس را به عهده نگیرد، اما مساله 
اینجاست که این موضوع دستگاه های 
اطالعاتی را با حفره های امنیتی روبرو 
می کند و معادله های حل نشــده بر 
اتخاذ سیاست های پیشگیرانه و تقابلی 
با این گروه ها تاثیر منفی می گذارد. در 
این مســیر اما باید متوجه باشیم که 
دولت افغانستان هم شکننده شده و 
امور جاری کشــور به درستی انجام 
نمی شود. همین دو روز پیش بود که 
رســانه ها از توافق نهایی میان اشرف 
غنی و عبداهلل عبداهلل بر ســر تقسیم 
قدرت خبر دادند اما مساله اینجاست 
که این توافق باز هم فضای سیاســی 
افغانســتان را مبهم جلــوه می دهد. 
بر اســاس این توافق قرار بر این است 
که عبداهلل ریاست شورای صلح را به 
عهده بگیرد و 5۰ درصد از کابینه هم 

به او واگذار شود. 
این مســاله دقیقاً همــان ابهامی 
است که از آن سخن می گوییم. چراکه 
در ســال ۲۰۱4 میــالدی که دولت 
وحدت ملی افغانســتان با مشارکت 
عبداهلل و اشرف غنی و فشار جان کری 
)وزیر خارجه وقت آمریکا( تشــکیل 
شد، قرار بر این بود که چندین درصد از 
سهم تشکیل کابینه به عبداهلل واگذار 
شود که این موضوع علناً بایکوت شد. 
در وضعیت فعلی هــم گمانه زنی ها 
حکایت از تکرار همین ســناریو علیه 
او دارد. همین مســاله باعث شــده 

تا جبهه شــمال و طیف منتســب به 
عبداهلل )تیم ثبــات و همگرایی( از او 
به شــدت ناراحت و عصبانی شوند؛ 
چراکه پس از به رســمیت شناختن 
اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور و 
ائتالف با وی، عماًل به خواسته های این 
جریان پشــت کرده است و به همین 
منظور معتقدم که عبــداهلل همانند 
گذشــته دیگر از پشــتوانه حزبی و 
قومی برخوردار نیست و این می توانند 
بر شــکننده بــودن دولــت بیفزارد 
و خروجــی مطلوبــی را بــه نمایش 
نمی گذارد. در راســتای این مســاله 
ما شاهد آن هســتیم که طالبان هم 
علیه دولت فعلی کابــل اعالم جنگ 
و تقابل آشکار کرده است. تا جایی که 
روز گذشته )چهارشنبه( اشرف غنی، 
رئیس جمهوری افغانستان هم طالبان 
و هم داعــش را مقصــر حمالت روز 
سه شنبه در کابل و ننگرهار دانست و 
به نیروهای افغان دستور داد با موضع 
تهاجمی بازگشــته و عملیات  علیه 
دشــمن )طالبان و داعش( را دوباره 
آغــاز کنند. همین موضــوع طالبان 
را عصبانی کرده اســت؛ چراکه آنها 
معتقدند که نباید ایــن جریان را هم 
ردیف داعش قرار داد و بدون تردید در 
روزهای اخیر باید شاهد عملیات های 
گســترده تر علیه نیروهــای دولتی 
افغانستان باشــیم و این مولفه ها به 
خوبی نشــان می دهد که سیاست در 
افغانســتان به حدی افسارگسیخته 
شده که هر اظهارنظری می تواند این 
کشور را تبدیل به میدان جنگ های 

خونین کند.

گزارش »توسعه ایرانی« از دور جدید عملیات های تروریستی در افغانستان

اعالم جنگ علیه کابل 
ترامپ و تیمش به دنبال 
آن هستند تا با سرعت 

هر چه تمام تر، معادالت 
افغانستان و مساله صلح با 
طالبان را به نفع خودشان 

سر و سامان دهند و به دنیا 
)و به ویژه دموکرات ها( 

بگویند که بزرگترین جنِگ 
تاریخ ایاالت متحده توسط 
جمهوریخواهان و در دولت 

ترامپ به پایان رسید

به رسمیت شناختن اشرف 
غنی به عنوان رئیس جمهور 

توسط عبداهلل، عماًل 
خواسته های جریاِن شمال 
را بایکوت کرد و ازاین رو به 

نظر می رسد عبداهلل همانند 
گذشته دیگر از پشتوانه 
حزبی و قومی برخوردار 

نیست

شورای عالی دستگاه قضایی عراق روز گذشته )چهارشنبه( از آزادی تمام معترضانی که در جریان تظاهرات مسالمت آمیز 
بازداشت شده بودند، خبر داد. به گزارش اسپوتنیک، عبدالستار بیرقدار، ناظر رسانه ای شورای عالی دستگاه قضایی عراق گفت: 
به موجب آخرین بیانیه های صادر شده از سوی دادگاه ها که به دست شورای دستگاه قضایی رسیده تمام معترضانی که در جریان 
تظاهرات مسالمت آمیز بازداشت شده بودند، آزاد شدند. این اقدام به این دلیل صورت گرفته که براساس قانون اساسی تظاهرات 
حق تضمین شده مردم است. وی تعداد معترضانی را که آزاد شده اند اعالم نکرد و درباره 
سرنوشت معترضانی که به خاطر اقدامات خشونت آمیز بازداشت شده اند چیزی نگفت. 
دوشنبه دستگاه قضایی عراق از تصمیم خود برای آزادی تمام معترضان به دلیل درخواست 
مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق خبر داد. اعتراضات گسترده مردم عراق علیه دولت و 

احزاب اکتبر ۲۰۱۹ آغاز شد و همچنان ادامه دارد. 

به درخواست مراکش، ســازمان ملل نشســتی را با حضور رهبران دینی جهان اعم از رهبران مسلمانان، مسیحیان و 
یهودیان در خصوص مقابله با شیوع ویروس کرونا برگزار کرد. به نوشته روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، آنتونیو گوترش، 
دبیرکل سازمان ملل در آغاز این نشست تاکید کرد که رهبران دینی می توانند نقش مهمی در ممانعت از شیوع ویروس کرونا 
و کاهش ضررهای ناشی از بیماری کویید ۱۹ ایفا کنند. گوترش خطاب به رهبران دینی خاطرنشان کرد: مسئولیت تقویت 
همبستگی به عنوان پایه و اساسی برای پاسخگویی به نیازها و خواسته هایمان بر عهده 
خودمان است؛ همبستگی که بر پایه حقوق و کرامت انسانی باشد. دبیرکل سازمان 
ملل با اشــاره به بحران های پیش از بیماری کویید ۱۹ در زمینه بهداشت عمومی از 
جمله آنها بیماری ایدز و ابوال، تصریح کرد،  رهبری معنوی همواره از نظر ارزش های 

اجتماعی، عملکردها و رفتارها، نتایج مثبتی داشته است.

نشست رهبران دینی جهان درباره کرونا!عراق همه بازداشت شدگان اعتراضات اخیر را آزاد کرد

وزیر خارجه روسیه گفت، ســرویس های ویژه روسیه 
آماده کمک به ونزوئال بــرای انجام تحقیقات درباره حمله 
خنثی شــده مزدوران آمریکایی هســتند. بــه گزارش 
خبرگزاری تاس، ســرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه 
گفت:  بر اســاس قراردادهای همکاری شــامل تحقیقات 
درباره حمله خنثی شده از سوی مزدوران در ونزوئال با هدف 
انجام عملیات خرابکاری، حمالت تروریســتی و براندازی 
رئیس جمهوری مشروع این کشور، نیروهای ویژه روسیه 
می توانند کمک کنند. اگر درخواســتی برای این منظور 
دریافت شــود، ما آن را بررســی می کنیم. این دیپلمات 
ارشــد روس همچنین تاکید کرد که تمامی ارتباطات با 
ونزوئال براساس مبنای مشــروع و قانونی است و بخشی از 
توافق های بین دولت ها محسوب می شود که به سمع و نظر 
پارلمان های دو کشور رسیده است. الوروف همچنین افزود: 
ما به ونزوئال در زمینه ارسال کمک های بشردوستانه کمک 

کرده و با همکاری سایر کشورها کمک های بشردوستانه 
شامل کمک های بهداشتی و پزشــکی را به ونزوئال ارسال 
می کنیم. سوم مه سال جاری میالدی، مقام های کاراکاس 
گزارش کردند که یک حمله از سوی گروهی از مزدوران از 
کلمبیا را که قصد داشتند کودتایی را در ونزوئال انجام داده 
و دولت مادورو را سرنگون کنند، خنثی کردند. دو شهروند 

آمریکایی جزو دستگیرشدگان هستند.

یک روزنامه اسرائیلی شــامگاه سه شنبه افشا کرد که 
مایک پمپئو در سفر یک روزه خود به سرزمین های اشغالی، 
عالوه بر موضوعاتی مانند ایران و الحاق کرانه باختری، به 
نگرانی آمریکا از توافقات اقتصادی اسرائیل با چین خواهد 
پرداخت. به گزارش روزنامــه هاآرتص، مایک پمپئو وزیر 
امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در سفری کوتاه مدت 
وارد اسرائیل شــد و انتظار می رود که وی در این سفر به 
موضوعاتی مانند ایران، الحاق کرانه باختری، نبرد مشترک 
علیه ویروس کرونا و ســایر موضوعات منطقه ای متمرکز 
شود. پمپئو که روز گذشته )چهارشنبه( به سرزمین های 
اشغالی سفر کرد، در گفت  وگو با روزنامه »یسرائیل هیوم« 
برنامه ســفر خود را صحبت با مقامات رژیم صهیونیستی 
درخصوص معامله قرن، مقابله با کرونا و آنچه »تهدیدات 
هســته ای ایران« خواند، عنوان کرد. وزیر خارجه آمریکا 
افزود که قرار اســت با »بنیامین نتانیاهو« نخســت وزیر 

اســرائیل و »بنی گانتس« رهبر حزب »آبی-ســفید« و 
شریک نتانیاهو در تشکیل دولت ائتالفی گفت وگو کند. 
وی درخصوص تصمیم رژیم صهیونیســتی برای الحاق 
اراضی بیشتر در کرانه باختری به مناطق اشغالی، گفت: در 
این زمینه گفت  وگوهایی با نتانیاهو و گانتس خواهم داشت 
اما همان گونه که در گذشته گفته ام، این تصمیمی است که 

درنهایت اسرائیل باید بگیرد.

گمانه زنی درمورد سفر پمپئو به سرزمین های اشغالی

نگرانی  آمریکا از نفوذ اقتصادی چین در اسرائیل 
الوروف: 

روسیه آماده کمک به ونزوئال درزمینه توطئه حمله است

خبرخبر


