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اتمامحجتترامپبارقبایغنی!
دونالد ترامپ در سفری از پیش اعــام نشده و به صورت
ناگهانیپنجشنبهشبواردافغانستانشدومستقیمبهپایگاه
هوایی بگرام در  ۴۰کیلومتری کابل رفت و دلیل آمدنش را
دیدار با نظامیان آمریکایی مستقر در این کشور به مناسبت
روز شکرگزاری اعالم کرد.براساس اخبار منتشر شده در این
سفر دو و نیم ساعته ترامپ تنها با اشرفغنی در بگرام دیدار
کردهاست.سفرناگهانیترامپدرشرایطفعلیبهافغانستان
و سخنان کوتاه وی در این سفر دارای ابعاد مختلف و مهمی
استکهدراینجابهیکیازاینابعادمهمیعنیرابطهاینسفربا
نتایجنهاییانتخاباتافغانستانپرداختهخواهدشد:چهارمین
دوره انتخابات ریاستجمهوری افغاستان در حالی حدود
دو ماه پیش برگزار شد که چیزی حدود  ۱۰درصد واجدان
شرایطانتخاباتدرآنشرکتکردندودرمجموعیکمیلیون
وهفتصدهزاررایبهصندوقهاریختهشد.بااینحالشمارش
همین تعداد آرا تاکنون پس از حدود دو ماه همچنان به تعویق
افتاده و اختالف گسترده تیمهای انتخاباتی بر سر چگونگی
شمارشآرا،اینروندرابهحالتتعلیقدرآوردهاست.تیمهای
مدعی در این انتخابات که تعدادشان به حداقل چهار تیم به
رهبریغنی،عبدا،...حکمتیارونبیلمیرسد،هرکدامخود
راپیروزنهاییانتخاباتدانستهواعالمکردهانددرصورتاعالم
نشدننامآنهابهعنوانتیمپیروزبانتیجهنهاییمخالفتکرده
و دست به اعتراض خواهند زد.در افغانستان پسا ۲۰۰۱این
موضوع به اثبات رسیده است که اعتراض راهی برای رسیدن
به خواستههای قدرتطلبانه است و هر چه اعتراض گسترده
باشدمیتوانبهسهمبیشتریدرقدرترسید.حاالنیزتیمهای
انتخاباتی به دنبال تجربه مجدد اعتراض برای کسب قدرت
در دولت آینده پس از اعالم نتایج نهایی هستند .بر همه نیز
روشن است که پس از چند هفته اعتراض و خشونت در نهایت
تیمهای انتخاباتی با کسب بخشی از قدرت کمکم اعتراض را
رهاکردهوسرگرمبازیقدرتبهبازیگردانیآمریکامیشوند،
اماانتخابات ۲۰۱۹یکتفاوتاساسیبرای آمریکاییهادارد
و مدت زمان زیادی برای صرف وقت و هزینه جهت آرام کردن
اوضاع اعتراضات پس از اعالم نتایج نهایی را ندارند.ترامپ
و تیماش میدانند پس از همه ناکامیها در برجام ،رابطه با
کرهشمالی،جنگتجاریباچینودرافتادنباشرکایاروپایی
تنهابرگبرندهشانبرایانتخاباتآیندهافغانستاناست.تیم
ترامپعجلهداردتاباسروساماندادنبهنتایجنهاییانتخابات
وسپسبازیدرزمینصلحباطالبان،پیشازآغازرقابتهای
جدی انتخابات  ۲۰۲۰موضوع افغانستان را تا حدی به
سرانجامنزدیککندوازنتایجموقتآنبهنفعخودبهرهببرد.
تیمترامپاورابهاینجمعبندیرساندهاستکهاکنونفضای
فرصتسوزیدرافغانستاننیستوبایدزمینهاعتراضاتپس
از اعالم نتایج انتخابات افغانستان را از بین ببرد و بالفاصله با
استقرار دولت جدید به سراغ مذاکره مجدد با طالبان برود.
آمریکابهدالیلمختلفبهاینجمعبندیرسیدهکهاشرفغنی
بایدمجددبرکرسیقدرتبنشیندوپیشبرندهسیاستهای
عجوالنهواشنگتنتاقبلازانتخابات ۲۰۲۰باشد.اکنونزمان
آن فرا رسیده که واشنگتن با تجربهاندوزی از انتخاباتهای
گذشته ،موضوع اعتراضات پس از اعالم نتایج را نیز حل کند
و فرصتسوزی در این مسیر نکند.پس از برگزاری انتخابات
 ۲۰۱۹افغانستان با همین هدف دهها مقام آمریکایی به
افغانستان سفر کردند و تالش خود را برای آرام کردن دیگر
رقبای غنی به کار بستند تا جلوی اعتراض ها را بگیرند با این
حال هر چه به زمان اعالم نتایج نزدیکتر میشدیم نشانه
اعتراضات جدی خود را بیش از پیش هویدا میکرد.حال
به نظر میرسد ترامپ که تمام آبروی سیاست خارجیاش
بسته به موفقیت در عرصه افغانستان است و باید از آن به
عنوان برگبرنده در انتخابات  ۲۰۲۰استفاده کند خود
وارد میدان شده است.سفر ترامپ به افغانستان و دیدارش با
اشرفغنیوهمزمانباآندیدارهایمقاماتآمریکاییبادیگر
رقبای انتخاباتی غنی معنایی جز اتمام حجت انتخاباتی
ندارد.اکنون ترامپ تمام قد پشت سر پیروزی اشرفغنی
ایستاده و سفر او پیام مهمی بــرای رقبای رئیسجمهور
فعلی افغانستان دارد؛ آمریکا از ریاستجمهوری مجدد
اشر فغنی حمایت کامل میکند.به نظر میرسد رقبای
غنی نیز این پیام را دریافت کردند و شاید راه معامله به جای
اعتراض را در پیش گیرند و اعتراض حداقلی را برای احیای
وجهه و تثبیت آن در دستور کار قرار دهند.شاید سفر ترامپ
راه اعالم نتایج چهارمین دوره انتخابات ریاستجمهوری
افغانستان را تا حدی هموار کرده باشد و در روزهای آینده
رئیسجمهور جدید این کشور معرفی شود.

حملهبرقآسایداعشبهدیالهباورودنیروهایحشدالشعبی
وشهادت 6تنوزخمیشدن 17نفردفعشد

جانگرفتنداعشپشتناآرامیهایعراق
حــدود دو مــاه از نــاآرام ـیهــا و آن چــهاز آن
به اعتراضات مردمی یاد میشود در عراق
میگذرد.نیروهایامنیتی،ارتشوبخشیاز
عناصرحشدالشعبیاینکشوربرایحفاظت
از مراکز حیاتی و مهم در شهرهای مختلف
اعزام شدهاند .حتی عناصر اطالعاتی وزارت
کشور ،ارتــش و حشد به جای آن که تمرکز
خود را بر گروهک تروریستی داعش بگذارند،
برای جمع کردن ناآرامیها و اعتراضاتی که
عناصر بعثی در آن نقش فعالی داشته و دارند

درگیر بودند .در این میان عناصر داعش در
مناطق مختلف عراق از جمله فلوجه ،دیالی،
صالحالدینوحتیاستاننینوافرصتیافتند
تاضمنبازسازینسبیخودبهمراکزمختلف
نیروهای مردمی حمله کنند.آن ها دیروز
در یک حمله برق آسا تالش کردند تا شهر
نفتخانه در نزدیکی خانقین واقع در استان
دیالی را اشغال کنند که با مقاومت جانانه
نیروهایحشدالشعبیمواجهشدند.هرچند
که نیروهای مدافع از شهادت شش نفر از

مبارزان خود و زخمی شدن  17نفر از آنان از
جملهفرماندهتیپبیستایننیروهادرحمله
داعش در استان دیاله( 20کیلومتری مرز
ایران ) خبر دادند اما درگیری ها ادامه دارد
و برخی میگویند :داعــش بــرای این حمله
صدها تن از عناصر خــود را بسیج و آخرین
نمایشقدرترادراینمنطقهانجامدادهاست.
این اولین تحرک داعش در این منطقه طی
روز های گذشته نیست و چند روز قبل هم به
گزارش تلویزیونالعراقیه،درپیحملهبقایای
گروه تروریستی داعش به روستای اصالح در
خانقین واقع در استان دیاله عراق سه نیروی
نظامی عراقی کشته شدند .یک روز قبل از
این اتفاق نیز عناصر تروریستی داعش در سه
عملیات تروریستی جداگانه بخشدار «ابی
صیدا» ،مدیر اداره ثبت احوال و رئیس سابق
شــورای بخشداری این بخش در شهرستان
المقدادیه در  ۳۰کیلومتری شرق بعقوبه در
استاندیالهرابهقتلرساندند.ایننگرانیها
به ویژه در پی انتشار گــزارش هایی مبنی بر
انتقال تعدادی از سرکرده ها و عناصر داعش
از خاک سوریه به داخل عراق توسط نیروهای
آمریکاییبیشازپیش وقتی جدیترمیشود
که بهنظرمیرسدنتیجهمستقیموبالواسطه
رویدادهای اخیر در شهرهای مختلف عراق

به خوبی قابل دیدن است ،آن هایی که فکر
مــی کــردنــد داعــش دیگر تمام شــده و وقت
گروکشیسیاسیبرایرسیدنبهمنافعخود
بهناممردماستحاالبایدپاسخبدهندچگونه
با فتنه انگیزی خود به داعش فرصت دادند
تا ابراز وجود کند.به نظر میرسد نهادهای
اطالعاتیوامنیتیآمریکایی،صهیونیستیو
کشورهای وابسته در منطقه از اعتراض ها در
عراقسوءاستفادهمیکنندتابااحیایداعش
ازمقاومتاسالمیدراینکشورانتقامبگیرند،
چیزی که هوشیاری مردم عراق را میطلبد.
در کشور عراق گسلهای قومی و اجتماعی و
مذهبی جدی وجود دارد ،که خروج اعتراض
ها از وضعیت مسالمت آمیز زمینه را برای
فعالشدنآنودرنتیجهسوءاستفادهمحافل
اطالعاتی و امنیتی غربی ،صهیونیستی و
منطقه ای وابسته فراهم میکند .به نظر
میرسد عــراق فــردا ،دوران دشــوارتــری از
مشکالت امروز را پیشرو خواهد داشت .در
چنینفضایی،بازگشتگروههایتروریستی
و ناامنی گسترده نیز چندان بعید نیست؛
اینبار اما برخالف سالهای هجوم داعش
که استانهای سنینشین بیشتر در معرض
قرار گرفتند ،شیعیان هم از آن چه کاشتهاند،
بینصیب نخواهند ماند.

ترامپبهجلساتتحقیقاتاستیضاحنمیرود
چرارئیسجمهورآمریکارسمااعالمکرددرجلساتمجلسنمایندگانشرکت
نخواهدکرد؟
خادم -ترامپ با منتقد یا دشمنی که می
شناسد هیچ مشکلی ندارد ،چرا که او را در
آینده نه چندان دوری حذف می کند .این
واکنش در دولت وی را می توان در اخراج
های پرتعداد وزیران ،مشاوران و دستیاران
وی یا استعفای کارمندانی که تحت فشار
بــودنــد ،به وضــوح مشاهده کــرد .مشکل
ترامپباافراد«ناشناس»است.برایهمین
کاخ سفید با ارســال نامهای اعالم کرد که
دونالد ترامپ و وکیل او در جلسه تحقیقات
استیضاح در مجلس نمایندگان شرکت
نمیکنند .در نامه مشاور حقوقی ترامپ
آمده است که نمیتوان از رئیس جمهوری
آمریکا انتظار داشت در جلسهای شرکت
کند که حتی نام شاهدان نیز اعالم نشده
است و روشن نیست که آیا روند تحقیقات
دربارهاستیضاحپسازحضورترامپبهطور
عادالنهادامهیابد.
▪سنگاندازیدراستیضاح

پــت سیپولون ،مــشــاور حقوقی دونالد
تــرامــپ بــا ارس ــال نــام ـهای بــه سرپرست
کــارگــروه قضایی مجلس نمایندگان،
«جــرولــد نــادلــر» ،اعــام کــرده اســت که
رئیس جمهور آمریکا به علت «ناعادالنه
بودن» روند تحقیقات و کاستیهای جدی
حقوقی پیشبرد این تحقیقات حاضر به
شرکت در جلسه تحقیقات استیضاح
نیست و برنامهای برای اعزام وکیل خود
به این جلسه نیز ندارد .مجلس نمایندگان
آمریکا از دونالد ترامپ خواسته بود در
جلسه روز چهارم دسامبر (چهارشنبه
 13آذر) دربــاره تحقیقات ناظر بر طرح
استیضاح شرکت کند.جرولد نادلر،
نماینده دموکرات مجلس نمایندگان و
رئیس کارگروه قضایی پارلمان آمریکا
رسما از رئیس جمهور آمریکا خواسته بود
یا شخصا یا از طریق وکیل خود در جلسه
چهارم دسامبر حضور یابد و به پرسش
نمایندگان پــاســخ ده ــد .در خواستی
که حاال رد شده است .چهارم دسامبر،
دومین دور تحقیقات کنگره درباره طرح
استیضاح در بــاره پرونده اوکراین آغاز
میشود .در این جلسه درباره طرح کردن
یا طرح نکردن استیضاح علیه ترامپ و
همچنین نکات مطرح شده درباره پرونده
اوکراین تصمیمگیری خواهد شد.

▪سلبمشروعیتازاستیضاح

برنامهترامپپسازشرکتنکردندرجلسه
استیضاحچیست؟ترامپبایدبیندوگزینه
شرکتدرجلسهتحقیقاتاستیضاحیاپایان
دادن به اعتراض علیه این تحقیقات یکی
را برمیگزید .شبکه س ـیانان که نزدیک
به دموکرات هاست در گزارش اعالم کرد،
کارشناسان حقوقی بر این باورند که ترامپ
قصد دارد تا با حضور نیافتن خود یا نماینده
حقوقی و قضایی کاخ سفید در این جلسه،
باعث سلب مشروعیت از رونــد استیضاح
شود« .دیوید کاتز» دستیار پیشین دادستان
لسآنجلس به عنوان کارشناس حقوقی
دراین زمینه به سیانان گفت :ترامپ فقط
سنگاندازی میکند اما او باید در جلسه
استماعکمیتهقضاییدربارهاستیضاحش،
دالیل و مستندات کافی ارائه دهد اما فقط
مانعتراشی میکند«.زو لوفگرن» به عنوان
یــک کــارشــنــاس حقوقی کــه در ســه دوره
تحقیقاتاستیضاحروسایجمهوریآمریکا
(نیکسون،کلینتونوترامپ)مشارکتداشته
به س ـیانان می گوید ،موضوع استیضاح
ترامپ جدیتر از پرونده «واترگیت» مربوط
به «ریچارد نیکسون» است .چراکه تالش
نیکسون در مخفی نگه داشتن چگونگی
انتخاب شدنش بود و هیچ کشور خارجی
را در بحث انتخابات مداخله نداد؛ اما وقتی
کسی یک کشور خارجی را درگیر سیستم
سیاسیآمریکامیکند،اینمسئلهبینهایت
نگرانکننده است .در همین حال «دیوید
کاتز»دربخشدیگریازاینمصاحبهگفت:
مسئله استیضاح کلینتون نیز موضوع
«اخــاقــی» بــود و شخص رئیس جمهوری
مرتکب خطای قضایی یا جنایت نشد .این
دستیار پیشین دادستان لسآنجلس ادامه
گفت :استراتژی ترامپ ،نامشروع جلوه
دادن روند تحقیقات استیضاحش است .او
به طور مشخص در گفتوگوی تلفنی ۲۵
جوالی(سوممرداد)با«ولودیمیرزلنسکی»،
به صراحت به رئیس جمهوری تازه بر سرکار
آمده اوکراین گفته که «لطفی در حق من
انجام بده» و این که بدون تصویب کنگره،
کمک مالی به اوکراین را نگه داشت.کاتز با
یادآوریسفرغیرمنتظرهترامپبهافغانستان
و اکنون حضور در لندن برای نشست ناتو
گفت :ترامپ در این شرایط بسیار دوست
داردتاجلبتوجهکند.

خطونشاننظامیمسکو برایناتو
درآستانهنشستناتو،وزارتدفاعروسیهازساخت
«میدانراداریهمهجانبه»خبرداد
وزارت دفاع روسیه از پروژهای خبر داده است که
در آن مسکو هرگونه تحرک نظامی همسایگان
خود را تشخیص داده و تحت نظر میگیرد و دیگر
موشک بالستیک یا جنگندهای نخواهد بود که
روسهــا از حرکت آن در اطــراف خود بیاطالع
باشند.به گفته این وزارتخانه ،میدان همه جانبه
جدید راداری روسیه حتی میتواند هواپیماهای
«استلس»رادرفاصلهسههزارکیلومتریرهگیری
کند«.یکی از مهم ترین وظایف این سیستم ،رصد
اهدافی مانند بمبافکن ،موشکهای کــروز،
هواپیماهایبرخاستهازعرشهناویازمینوپارازیت
است».براساس آن چه وزارت دفاع روسیه اعالم
کرده این سیستم قرار است در امتداد مرزهای
روسیهمیدانراداریبرایثبتپرتابموشکهای
کروز ایجاد کند.این خبر در حالی منتشر شده
اســت کــه چند روز دیگر نشست اعــضــای ناتو،
سازمانی که در زمینه مقابله با تهاجم احتمالی
شوروی ایجاد شد ،برگزار خواهد شد.هرچند که
سران عضو پیمان آتالنتیک شمالی در بدترین
دورانگردهممیآیندچراکهدونالدترامپرئیس
جمهوریآمریکااعتقادیبهدفاعآمریکاازمتحدان
اروپایی خود در قالب ناتو ندارد و آن را سازمانی
میداند که فقط هزینه روی دست آمریکاییها
میگذارد«.امانوئل مکرون» رئیس جمهوری
فرانسه نیز با استناد به اقدامات و اظهارات ترامپ
علیه ناتو ،اعالم کرده که آمریکا سفره خود را از
اروپاییها جدا کرده است بنابراین اروپا باید هر
چه زودتر از خواب بیدار شود و ارتش مستقل خود
راایجادکند.ویهمچنینگفتهاستکهناتودچار
مرگ مغزی شده است عبارتی که خشم «آنگال
مرکل» صدراعظم آلمان را هم در پی داشــت.
رجبطیباردوغانرئیسجمهوریترکیهویکی
از اعضای پرحاشیه ناتو که تمایل دارد جنگنده
اف ٣۵آمریکا در کنار سامانه پدافند هوایی
اس ۴٠٠روسهــا را در کشورش بومی کند هم
واکنشتندیبهرهبرفرانسهداشتهوازاوبهشدت
انتقاد کرده است.فراتر از اختالفات اعضای ناتو با
یکدیگر،اختالفاتروسیهوپیمانآتالنتیکشمالی
تاریخچهای به عمر تاسیس این سازمان دارد چرا

کهروابطروسیهوسازمانپیمانآتالنتیکشمالی
(ناتو) از هفتاد سال پیش تا امروز همواره با نوسان
مواجهبودهاستهرچندکهدردورهایدوطرفبه
همکاری روی آوردند اما اکنون اختالفها هر روز
بیشترمیشودوتنشهارنگعملیاتیتریبهخود
میگیرد.ناتو ۷۰سالپیشودرشرایطیکهجهان
تازهازجنگدومجهانیفارغشدهبود،برایمقابله
با اردوگاه شرق به رهبری اتحاد جماهیر شوروی
در آمریکا به وجود آمد و  ۱۲کشور شامل آمریکا،
کانادا ،ایسلند ،انگلیس ،فرانسه ،بلژیک ،هلند،
لوکزامبورگ ،نروژ ،دانمارک ،ایتالیا و پرتغال
هسته اولیه آن را تشکیل دادند.از اهداف اصلی
این سازمان ،بازدارندگی در برابر هرگونه تجاوز
نظامیبهکشورهایعضوآناعالمشد.اینپایان
کار نبود چرا که در طول جنگ سرد ناتو عمال به
بازوی نظامی آمریکا در راس اردوگاه غرب برای
مقابله با اقدامات شــوروی و کشورهای عضو
پیمان ورشو تبدیل شد.پس از فروپاشی اتحاد
جماهیرشورویدرسال ۱۹۹۱میالدیکهپس
ازانحاللپیمانورشوبهوقوعپیوست،پیمانناتو
حفظ شد و روند گسترش خود را ادامه داد.روس
ها معتقدند که گسترش ناتو به شرق ،برخالف
وعــده ایــن پیمان صــورت می گیرد و امنیت و
تمامیت ارضی این کشور را هدف گرفته است.

3
نمای روز

«رزا»درخیابانهایآالباما
مقامات ایالت آالباما از مجسمه های رزا پارکس
فعال حقوق سیاهپوستان در سالگرد نافرمانی
مدنی علیه تبعیض نژادی آمریکا رونمایی کردند.
 64ســال پیش در روز اول دسامبر  ،1955رزا
پارکس از رعایت قانون نژادپرستانه در اتوبوسی در
شهر مونتگمری سرباز زد و در برابر اصرار راننده به
دادن جای خود به مسافران سفید پوست ،محکم
روی صندلی خود نشست .در آن زمان مسافران
سیاهپوست موظف بودند پول بلیت را از در جلوی
اتوبوس به راننده بپردازند و از اتوبوس خارج و از در
عقب وارد شوند؛ و اگر اتوبوس پر بود آن ها مجبور
بودندصندلیهایخودبرایمشتریانسفیدپوست
راخالیکنند.دستگیریویباعثتحریم۳۸۱روزه
شبکهاتوبوسهاوفلجشدنسیستمحملونقلشد.
اقدام این زن جوان سرآغاز جنبش نافرمانی مدنی
گسترده علیه تبعیض نــژادی در آمریکا شد که به
جنبشحقوقمدنیدراینکشورانجامید.

چهره روز

مرگبرادرناتنیسلمان
دیوانپادشاهیعربستان ازمرگ
«متعب بن عبدالعزیز آل سعود»
بــرادر ناتنی ملک سلمان در ۸۸
سالگیخبرداد.اوازاعضایهیئت
بیعت سعودی بود و سمت هایی از
جمله امیر منطقه مکه ،وزیر مشاغل و مسکن ،وزیر
امور شهرداری و روستایی ،وزیر آب و برق را بر عهده
داشت.متعبعبدالعزیزآلسعود(متولد ۱۹۳۱در
ریاض)هفدهمینفرزندملکعبدالعزیزوبرادرتنی
مشعلومنصوربنعبدالعزیزآلسعودبود.

پیشخوان بین الملل

هفتهنامه «ویــک» با تیتر «هــی؛ خر جکنندگان
بـــزرگ» مهم تــریــن حامیان مــالــی انتخابات
ریاستجمهوری آمریکا را معرفی کرده است.

