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اشرف غنی:
آزادی ۴۰۰ زندانی طالبان در 

صالحیت من نیست! 
رئیس جمهوری افغانســتان فرمان آزادی 
۵۰۰ زندانی دیگــر گروه طالبــان که جدا از 
فهرست ارائه شده از ســوی این گروه هستند 
را صادر کرد. او می گوید ایــن زندانیان تا روز 

چهارم عید قربان آزاد می شوند. 
به گزارش بی.بی.ســی، اشــرف غنی روز 
گذشــته )جمعه( در جریان سخنرانی اش به 
مناسبت عید قربان در ارگ ریاست جمهوری 
تاکید کرد که در میان این ۵۰۰ زندانی که طی 
چند روز آینده آزاد می شــوند ترکیب اقوام و 
والیات در نظر گرفته شــده که با آزادی آنان 
شمار مجموعی زندانیان آزاده شده به ۵۱۰۰ 
نفر می رسد. رئیس جمهوری در ادامه افزود، 
تاکنون از میان فهرســت ۵ هزار نفره طالبان 
۴۶۰۰ نفر آنان آزاد شده اند اما در مورد آزادی 
۴۰۰ نفر دیگر آنان لویه جرگــه باید تصمیم 
بگیرد. او تاکید کرد کــه در میان این ۴۰۰ نفر 
افرادی هســتند که براســاس قانون اساسی، 
رئیس جمهوری صالحیت آزادی آنان را ندارد. 
غنی گفت: اما به معنی آن نیســت که جواب 
منفی بدهیم، بلکه می خواهم در مدت کم به 
مردم مراجعه کرده از آن ها مشورت بخواهم؛ 
چراکه من صالحیــت آزادی آن ها را ندارم. او 
تاکید کرد کــه برای فیصله در مــورد آزادی 
ایــن زندانیان بــه زودی لویه جرگــه برگزار 

خواهد شد. 
غنی تصریح کــرد که این قــدم به منظور 
برداشــتن موانــع ســد راه گفتگوهای صلح 
برداشته می شود. او همچنین از گروه طالبان 
خواســت تا هرچه زودتــر با تیــم مذاکراتی 
دولت گفتگو را آغاز کنــد. غنی تاکید کرد که 
در جریان مذاکرات در مــورد آزادی زندانیان 
باقی مانده تصمیم گرفته خواهد شــد. رئیس 
جمهوری همچنین اضافه کــرد: به نیروهای 
امنیتی دســتور داده ام که تا حملــه نکنند - 
اقدامی نکنند. بین دو عید در نتیجه خشونت 
هزاران نفر به شهادت رســیدند. اگر طالبان 
خواست مردم در مورد ادامه آتش بس را قبول 
می کردند، حاال این افراد زنــده می بودند. بار 
دیگر از طالبــان می خواهیم که این آتش بس 

تثبیت شود. 

او از مردم خواست تا در روزهای عید قربان 
برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا 
رهنمودهــای بهداشــتی را جــدی بگیرند. 
روند آزادی زندانیان گــروه طالبان و دولت و 
همچنین رهایی پنج هــزار زندانی طالبان در 
مقابل آزادی یک هزار زندانی دولت از ســوی 
این گروه، بخشــی از توافقنامه صلح آمریکا با 
طالبان اســت که به تاریخ دهم اســفند سال 
گذشته امضا شد. پیش از این دولت افغانستان 
اعالم کرده بود که ۵۹۲ زندانی گروه طالبان را 
به دلیل داشتن اتهام های سنگین رها نمی کند 
و از گروه طالبان خواســته اســت تا فهرست 
جدیدی از زندانیان خود را به دولت افغانستان 
بدهد. اما گروه طالبان بر رهایی تمامی افرادی 
اصرار کرد که فهرســت آن ها از قبل به دولت 
افغانستان داده شده اســت. این گروه تاکید 
کرده تا زمانی که تمامــی زندانیان آن ها رها 
نشــوند، مذاکرات بین االفغانی آغاز نمی شود 
و این موضوع ممکن اســت باعث ادامه جنگ 
شود. پیشتر نیز سهیل شاهین، از سخنگویان 
دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر گفته بود در 
صورت رهایی همه زندانیانی که فهرست آنان 
به دولت داده شده، این گروه حاضر است بعد 
از عید قربان گفت وگوهای بین االفغانی را آغاز 
کند. روز گذشته گروه طالبان نیز اعالم کرد که 
ظرف یک روز دیگر با آزادی ۷۹ زندانی دولت، 
رهایی یک هــزار زندانــی را تکمیل می کند. 
آزادســازی زندانیان طالبــان در حالی انجام 
می شود که مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا 
تاکید کرد که طبق توافق نامه دوحه تا ماه مه 
سال ۲۰۲۱ ارتش آمریکا از افغانستان خارج 
می شود. او همچنین با اظهار نظر درباره ادعای 
پیشنهاد جوایزی از سوی روسیه به نیروهای 
طالبان برای کشتن سربازان آمریکایی گفت: 
ما به روسیه هشــدار داده ایم ایجاد تهدیدات 
برای امنیت سربازان آمریکایی در افغانستان 

را نمی پذیریم. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

برای بسیاری از عوام و خواص در 
سطح دنیا، انتخابات ریاست جمهوری 
ایاالت متحــده و نتیجه آن بســیار 
مهم است. شاید برخی معتقد باشند 
که نتیجه این انتخابــات بیش از هر 
کشــور، برای ایــران و ایرانی ها مهم 
است اما واقعیت این است که ایاالت 
متحده همچنان مهمترین کشــور 
و ســاختار در دنیا به حساب می آید 
که نظم و نظام بین الملل را یا ســر و 
شکل می دهد یا اینکه قاعده بازی را 
به سمت و سویی هدایت می کند که 
منافعش تامین شــود. بر این اساس 
عالوه بر تهران، بسیاری از کشورهای 
دنیا آرام آرام از ماه آینده و برخی ها از 
همین حاال، بررسی وضعیت آمریکا 
پس از پیروزی مجــدد دونالد ترامپ 
در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ 
آمریکا را در دســتور کار خــود قرار 
داده اند و طیفی دیگر هــم به دنبال 
آن هستند تا بفهمند آیا »جو بایدن« 
رقیب دموکــراِت ترامــپ، ظرفیت 
و توان غلبه بــر غوِل کاخ ســفید را 

دارد یا خیــر؟ طبیعی اســت که در 
این میــان تنها چیزی کــه می تواند 
این فعل و انفعال ها را دســته بندی و 
امکان سنجی کند، نظرسنجی هایی 
است که از ماه ها قبل به صورت دوره ای 
در حال انجام اســت. عــده ای بر این 
عقیده هســتند که نظرسنجی های 
مذکــور آنچنان که گفته می شــود، 
معتبر نیست و عماًل داده های صحیح 
و درست به ما نمی دهد و برخی دیگر 
تمام نظرسنجی های مذکور را به نوعی 
یک مدل از هدایت افــکار عمومی و 
جنگ قدرت برای کسب آرای مردمی 
و انحراف افکار عمومــی می دانند. بر 
این اساس، نظرســنجی های اخیر به 
خوبی نشــان می دهد که جو بایدن 
حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد از ترامپ فاصله 
دارد و به همیــن دلیل امکان دارد که 
ترامپ دور دوم ریاست جمهوری خود 
را نبیند. این وضعیت و مخابره آمارها  
باعث شده تا ترامپ و به خصوص تیم 
او از منظر روانی آشــفته شوند. به یاد 
داریم که ترامــپ در اوایل انتخابات 
سال ۲۰۱۶ میالدی اساساً هیچ گونه 
تحلیل یا جهان بینی سیاسی نداشت 
و هنوز هم با گذشــت چهار سال این 
روند به نحوی دیگر ادامه دارد. او اساساً 

همانند اوباما، بوِش پســر یا کلینتون 
به عنــوان یک رئیس جمهــور رفتار 
نمی کند بلکه خود را در مقام و کسوت 
»مدیرعامل« می داند. ترامپ به دلیل 
خاستگاه اقتصادی و تجاری اش فکر 
می کند اتاق بیضی در کاخ سفید که 
او و تیمش در آنجا می نشینند، دفتر 
کار یک کمپانی بزرگ اســت که قرار 
اســت بزرگترین معامالت تجاری با 
سایر کمپانی ها )کشــورها( را انجام 
دهد. او علناً طی چهار ســال گذشته 
هیچ برنامة درستی در عرصه سیاست 
خارجی نداشته است اما توجه داشته 
باشــید که با همین نگاه تجاری اش، 
باعث شده تا کشورهای زیادی مانند 
ایران، ونزوئال، سوریه، لبنان و به زودی 
عراق، با مشــکالت عدیده اقتصادی 
روبرو شوند که نوک پیکان آن، وزارت 
خزانه داری وجود دارد. با  این داده ها به 
خوبی درمی یابیم که ترامپ برخاسته 
از یک موِج سرمایه دارِی محض است 
که در طــول این چهار ســال هم به 
دنبال تامین منافع همین قشر بوده 
که البی هایی ماننــد آیپک )کمیته 
روابط آمریکا و اسرائیل  یا البی یهود(، 
البی سعودی، البی ایرلند، البی امارات 
و هزاران هزار چهــره و جریان دیگر، 

جزئی از این جریان اســت. بر همین 
اساس بسیاری از تحلیلگران )خصوصاً 
در داخــل کشــورمان( معتقدند که 
این البی هــا نمی گذارنــد ترامپ در 
انتخابات ریاســت جمهوری ســوم 
نوامبر ۲۰۲۰ )۱3 آبان ۱3۹۹( زمین 
بخورد و از دور خارج شود. اما نکته مهم 
این اســت که به نظر می آید ترامپ از 
وضعیت فعلی ترسیده و هرچه به موعد 
برگزاری انتخابات نزدیکتر می  شویم، 
پرخاشــگری  های او بیشتر می شود. 
این پرخاشــگری  ها باعث شــده تا 
هم حزبی های او بیش از پیش نگران 
شوند. نگرانی هایی که نشان می دهد 
ترامپ نه تنها به دنبال تعویق برگزاری 

انتخابات اســت، بلکه نگرانی هایی از 
اعمال تقلب در انتخابات ۲۰۲۰ دارد. 

 از تعویق انتخابات 
تا بایکوت اخذ رأی پُستی! 

چندی پیــش شــاهد آن بودیم 
که جو بایدن و دونالد ترامپ مجدداً 
یکدیگر را مورد شدیدترین انتقادهای 
خود قرار دادند که بسیاری از رسانه ها 
را متعجــب کرد و حتی باعث شــد 
تا ســران هر دو حــزب دموکرات و 
جمهوریخواه، به این انتقادها واکنش 
نشان دهند. این دعوا بر سر برگزاری 
»انتخابات پُســتی« بود. این مدل از 
انتخابات بیشتر برای حضور کسانی 
مانند دانشــجویان یــا نظامیان در 
رای گیری انجام می شــود که دور از 
خاک ایاالت متحده هستند و امکان 
رای دادن در ایالت های خود را ندارند. 
روند این انتخابات به صورتی است که 
شــرکت کنندگان در انتخابات چند 
روز قبل از انتخابات، مدارکشــان را 
به حوزه هایی که مشخص می شوند 
تحویل می دهند و در ازای آن، اوراق 
رای گیری را دریافــت می کنند. در 
نهایت رای خود را روی اوراق عالمت 
می زنند و در پاکت های پُســتی و به 
اداره پســت تحویــل می دهند. این 
پاکت ها در روز انتخابات به حوزه های 
مربوطه تحویل داده می شــود و رای 
مربوطه در حوزه ها قرائت می شــود. 
حاال همین مــدل بــرای برگزاری 
انتخابات ۲۰۲۰ پیشنهاد شده است 
که دلیلش هم شــیوع ویروس کرونا 
اســت اما بســیاری از ایالت ها و در 
رأس آن دونالد ترامپ با این موضوع 
مخالفــت کرده انــد. در مقابل جو 
بایدن، نامزد نهایی حزب دموکرات 
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
هم اعالم کرده است که احتمال دارد 
ترامپ پس از برگــزاری این مدل از 
انتخابات، وجاهت و اصالت آن را زیر 
ســوال ببرد و به صورت کلی مدعی 
رخ دادن تقلب در انتخابات شــود. بر 
این اساس ترامپ روز پنجشنبه )دو 
روز پیش( با ابراز مخالفت با رای دادن 
غیابی شــهروندان از طریق پست به 
جای حضور پــای صندوق های رای، 
خواهان تعویق انتخابات شــد! این 
در حالیست که بعضی ایالت ها قصد 
دارند به خاطر پاندمی ویروس کرونا 
و نگرانی های بهداشــتی،  امکان رای 
دادن پستی را تسهیل کنند. در این 

میان، پیشــنهاد تعویق انتخابات از 
سوی ترامپ باعث شــده تا رهبران 
جمهوری خواهان در کنگره آمریکا 
)ســناتور میچ مــک کانــل، رهبر 
اکثریت جمهوری خواه مجلس سنا 
و کوین مــک کارتی، رهبــر اقلیت 
جمهوری خواه مجلس نمایندگان( 
با این پیشــنهاد ترامــپ مخالفت 
کننــد. اســتدالل هم حزبی هــای 
ترامپ این اســت که هیــچ وقت در 
تاریخ آمریکا )چــه در زمان جنگ، 
چه رکود اقتصادی یا جنگ داخلی( 
مجبور بــه تعویق انتخابــات فدرال 
نشــده ایم و بر این اســاس به دنبال 
راهکار خواهیم بود. در مقابل ترامپ 
در حساب کاربری توئیتر خود اعالم 
کرده کــه »نتیجه انتخابــات را باید 
شب انتخابات بدانیم؛ نه روزها، ماه ها 
یا حتی ســال ها بعد«! این سخنان 
ترامپ دقیقاً نوعی مخالفت آشــکار 
با انتخابات پُســتی و حتی انتخابات 
ایمیلی اســت. او باور دارد که پایگاه 
اجتماعی اش به هر ترتیــب از او در 
انتخابات سوم نوامبر حمایت خواهد 
کرد و او را مجدداً بر صندلی کاخ سفید 
می نشــاند. واقعیت این اســت که 
بســیاری از نخبگان و اتاق های فکر 
مانند ســازمان »مپ الیت« نگران 
واکنــش ترامــپ پــس از برگزاری 
انتخابــات آتی هســتند و معتقدند 
که احتمــال دارد دو طــرف پس از 
اعالم نتایج رای گیری یکدیگر را زیر 
شدیدترین انتقادها قرار دهند. بر این 
اساس آنچه تا کمتر از ۱۰۰ روز آینده 
مشخص می شــود، این خواهد بود 
که ترامپ در مناظره های تلویزیونی 
خود با بایدن، او را به شدیدترین وضع 
ممکن مورد انتقاد قرار خواهد داد تا 
بتواند ورق را بــه نفع خود برگرداند و 
در این راه ســعی می کند از انتخابات 

پُستی اعتبارزدایی کند.  

راهبرد ترامپ برای تعویق انتخابات 2۰2۰ به رغم مخالفت هم حزبی هایش؛

اعتبارزدایی از رأی گیری غیرحضوری 
ترامپ در مناظره های 

تلویزیونی خود با بایدن، او 
را به شدیدترین وضع ممکن 

مورد انتقاد قرار خواهد داد 
تا بتواند ورق را به نفع خود 
برگرداند و در این راه سعی 
می کند از انتخابات پُستی 

اعتبارزدایی کند

به نظر می آید ترامپ از 
وضعیت فعلی ترسیده و 
هرچه به موعد برگزاری 

انتخابات نزدیکتر 
می  شویم، پرخاشگری  های 

او بیشتر می شود و این 
پرخاشگری  ها باعث شده 
تا هم حزبی های او بیش از 

پیش نگران شوند

وزیر دفاع آلمان روز گذشته )جمعه( گفت: پس از تابستان با مقام های ارشد ایالت های فدرال که در نتیجه برنامه های 
آمریکا برای خروج ۱۲ هزار نیــروش از آلمان تاثیر می گیرند، گفت و گو می کنیم تا ببینیم نیروهای مســلح ملی چگونه 
می توانند به این مناطق کمک کنند.  به گزارش رویترز، آنه گــرت کرامپ-کارن باوئر، وزیر دفاع آلمان در بیانیه ای اعالم 
کرد: با توجه به برنامه های آمریکا برای خروج نیروهایش از آلمان، من در آغاز جلسه 
پارلمانی پس از تابستان از مقام های ارشــد ایالت های فدرال دعوت می کنم تا درباره 
چگونگی کمک نیروهای مسلح ملی به این مناطق تاثیر پذیرفته از این تصمیم، گفت و 
گو کنند. وی ادامه داد: ما منافع اروپا و آلمان را مدنظر داریم. حقیقت این است که یک 
زندگی خوب در آلمان و اروپا به شــدت به این مساله بستگی دارد که چطور ما امنیت 

خودمان را تضمین کنیم.

هزاران تن از کادر درمانی انگلیس که در خط مقدم مقابله با کرونا در بیمارستان ها و درمانگاه های این کشور فعالیت می کنند، در 
اعتراض به مخالفت دولت برای افزایش دستمزد این بخش در خیابان های مرکزی لندن دست به تظاهرات زدند. گاردین گزارش 
داد، در این حرکت اعتراضی معترضان شعارنوشته ها و پارچه نوشته هایی را حمل می کردند که روی آن به جان باختن صدها نفر از 
همکاران خود بر اثر کرونا اشاره و نوشته بود ما جان خود را برای نجات شما به خطر می اندازیم.  
آنها که پس از راهپیمایی از خیابان های مرکزی لندن در مقابل دفتر نخست وزیری انگلیس 
تجمع کردند، علیه سیاست های ریاضتی دولت شعارهایی را سر داده و از بوریس جانسون 
خواستند تا به جای کف زدن و تشویق کردن آنها، حقوق شان را افزایش دهد. لندن که در 
میانه خروج از اتحادیه اروپا زیر فشارهای اقتصادی شدیدی قرار دارد تصمیم گرفته سال 

آینده حقوق کادر درمانی این کشور را افزایش ندهد.

تظاهرات کادر درمانی انگلیس در شرایط کروناییتمهید برلین برای تبعات خروج نیروهای آمریکا از آلمان 

با باال گرفتن خشونت های سیاســی در اراضی اشغالی 
و حمالت خونبار علیه تظاهــرات اعتراضی در این مناطق، 
نشانه هایی از بروز اختالف درون ائتالف دولتی و نیز هشدار 
درباره احتمال برگزاری انتخابات جدید، درخواســت ها از 
رهبران سیاسی این رژیم برای کنترل خود و متوقف کردن 
خصومت هایی که احتمال وخیم تر کــردن اوضاع و بردن 
آن به ســوی یک جنگ داخلی را دارند، افزایش یافته است 
به گزارش الشرق االوســط، در راس چهره هایی که نسبت 
به احتمال بروز جنگ داخلی هشدار داد، بنی گانتس، وزیر 
جنگ رژیم صهیونیستی و نخست وزیر جایگزین قرار دارد. 
گانتس در ایــن رابطه گفت: زبان گفت وگوی سیاســی در 
اسرائیل به پایین ترین سطح خود در تاریخ اسرائیل رسیده 
است. گانتس در ادامه هشدار داد: اگر اقدامات بزرگی را برای 
متوقف کردن این وخامت در پیش نگیریم، احتمال دارد بدون 

اینکه متوجه شویم جنگی داخلی آغاز شود و خون های زیادی 
به زمین ریخته شوند. دیوید الو، خاخام ارشد اراضی اشغالی 
نیز با انتشار بیانیه ای اعالم کرد: تخریب معبد به دلیل نفرت 
دیوانه وار موجود میان یهودیان رخ داد. ما اجازه دادیم ویروسی 
خطرناک تر از کرونا یعنی نفرت ما را نابود کند و زمان آن رسیده 

که متوجه شویم نفرت می تواند سرزمین ما را بسوزاند. 

وزیر خارجه آمریکا از حذف نام سودان از لیست کشورهای 
حامی تروریسم حمایت کرد و گفت، گذار مسالمت آمیز در 
این کشور فرصتی تاریخی است. به گزارش رای الیوم، مایک 
پامپئو، روز پنج شنبه گفت، تمایل دارد نام سودان را از لیست 
کشــورهای حامی تروریســم حذف کند. او چند بار اشاره 
کرد، وزارت خارجه آمریکا امیدوار به حذف نام سودان از این 
فهرست است که شدیدا مانع سرمایه گذاری ها در این کشور 
می شود اما اختالفاتی بین دو کشور در خصوص بسته غرامت 
از بابت انفجارهای دو سفارت آمریکا در سال ۱۹۹۸ رخ داده 
است. وزیر خارجه آمریکا به کمیته روابط خارجی مجلس 
سنای آمریکا گفت: کنگره پیش نویس قانونی را درباره این 
موضوع خیلی زود دریافت خواهد کــرد. پامپئو ادامه داد: 
تصور می کنم می توانیم نام این کشور را از این لیست حذف 
کنیم البته در صورتی که بتوانیم بــه قربانیان این دو فاجعه 

کمک کنیم، این موضوع امر خوبی برای سیاســت خارجه 
آمریکاست. او سقوط عمرالبشیر در پی تظاهرات گسترده و 
گذشت یک سال از تعیین دولت عبداهلل حمدوک را فرصتی 
که زیاد تکرار نمی شود، توصیف کرد. پمپئو گفت: این فرصت 
تنها برای شروع دموکراسی نیست بلکه ممکن است به بروز 

فرصت منطقه ای منجر شود.

گانتس: خطر بروز جنگ داخلی در اسرائیل وجود داردپامپئو موافق حذف نام سودان از لیست کشورهای حامی تروریسم
خبرخبر


