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انتخابیدشوارپیشرویبایدن
جو بایدن  ،نامزد حزب دموکرات در انتخابات
ریاست جمهوری  2020آمریکا وعده داده است
طیهفتهنخستماهآگوست،نامزدمعاونتریاست
جمهوریرامعرفیکند.براساسقوانینآمریکا،در
انتخاباتریاستجمهوری،دوفردازهرحزبوارد
رقابتهامیشوند.اولیکهمنتخبرایدهندگان
حزبی است ،در جایگاه نامزد انتخابات ریاست
جمهوریقرارمیگیردودومیازسویفردنخست
به عنوان نامزد معاونت ریاست جمهوری معرفی
می شود .به عبارت دیگر ،بر خالف نامزد ریاست
جمهوریکهحمایتاکثریتحزبمتبوعراپشت
سردارد،نامزدسمتمعاونتریاستجمهوریدر
فرایندسیاسی،توسطسرانحزبیوپشتدرهای
بسته انتخاب می شود .در انتخاب نامزد معاونت
ریاستجمهوری،مالکهایمتعددیمدنظرقرار
می گیرد .اما در یک جمله می توان گفت که نامزد
معاونتریاستجمهوری،تکمیلکنندهکمبودها
و نقایص نامزد ریاست جمهوری است .به عبارت
دیگر ،این دو نفر که از آنان به عنوان « هم تیمی » یا
 Running Mateیاد می شود ،باید تا حد ممکن،
متنوع ترین مطالبات ،خواسته ها ،عالیق و تفاوت
ها را نمایندگی کنند .به همین دلیل ،مثال اگر
نامزدریاستجمهوریفردیمسن،سفید،لیبرال
ومتعلقبهجنوبآمریکاباشد،فردیجوان،متعلق
به گروه های اقلیتی ،محافظه کار و متولد شمال
آمریکا به عنوان نامزد معاونت ریاست جمهوری
معرفی می شود .با توجه به این سابقه ،انتظار می
رود جو بایدن سفید پوست و سیاستمداری کهنه
کار با سن باال و گرایش سیاسی مرکزگرا از منطقه
نیوانگلند ،افرادی را به عنوان معاون خود مد نظر
داشتهباشدکهدارایویژگیهاییهمچونمونث،
رنگین پوست ،جــوان ،چپگرا و متعلق به دیگر
مناطق جغرافیایی ایاالت متحده باشند .در سال
های اخیر ،تجربه نشان داده است که بی تدبیری
در معرفی نامزد معاونت ریاست جمهوری می
تواندعواقبهولناکیبرایکمپینهایانتخاباتی
داشته باشد که نمونه بارز آن ،اشتباه فاحش جان
مککیندرمعرفیساراپلیندرانتخاباتریاست
جمهوری 2008آمریکابود؛موضوعیکهبرخی،
آن را از دالیل شکست جمهوری خواهان در برابر
تیم اوباما – بایدن دانسته اند .از این رو انتظار می
رود ،بایدن فردی را به عنوان هم تیمی خود در
انتخابات حساس  2020معرفی کند که از توان
کافی برای کمک در راه شکست رئیس جمهوری
مستقربرخوردارباشد.

چهره روز

«شربل وهبه» وزیرخارجه جدید لبنان که دیروز
رسما منصب جدید خود را از وزیر خارجه پیشین
تحویل گرفت ،تأکید کرد در راستای مقابله با
کارشکنیهای تلآویو و باز پسگیری منطقه
اشغالی «مزارع شبعا» تالش خواهد کرد .وهبه در
برههای از زمان که جبران باسیل وزیر امور خارجه
لبنان بود ،سمت معاونت وزارت امور خارجه را
برعهده داشت و پس از آن ،به عنوان مشاور میشل
عون رئیس جمهور لبنان در امــور دیپلماتیک
به کاخ ریاست جمهوری این کشور منتقل شد.
برخورد قاطع «حسان دیاب» نخست وزیر لبنان
در مقابل بیادبیهای وزیر خارجه فرانسه علیه
لبنان در سفر اخیر او به بیروت« ،ناصیف حتی»
وزیرخارجه سابق لبنان را که به داشتن گرایش
های خارجی به ویــژه به پاریس مشهور است،
ناراحت کــرد و سبب استعفایش شــد .گفتنی
است ،استعفای «حتی» چند روز پیش از صدور
حکم نهایی دادگاه ویژه بین المللی برای ترور
رفیق الحریری نخست وزیر اسبق ارائه شد.

قاب بین الملل

دیدار جمعی از روزنامه نگاران و اصحاب رسانه
ارشد عراقی با نوری المالکی نخست وزیر اسبق
عراقدرسال.۲۰۰۸مصطفیالکاظمینخست
وزیر فعلی عراق نیز در ردیف باال دیده می شود.
الکاظمی مدتی سردبیر بخش عــراق مجله
نیوزویک بود و مدتی هم ستون نویس المانیتور.

پادشاهسابقاسپانیابهخاطردریافترشوهازسعودیبهتبعیدیخودخواستهمیرود

شاهفراریشده

تنها چند هفته پس از آن که نام خوان کارلوس،
پادشاه سابق اسپانیا ،در ارتباط با تحقیق و

تفحصازمناقصهقطارسریعالسیرمکه-مدینه
که هزینه آن  ۶میلیارد و  ۷۰۰میلیون دالر

برآورد شده ،مطرح شد ،او اعالم کرد که برای
تبعیدی خودخواسته ،اسپانیا را ترک میکند.
وی مدعی شده است بــرای آن که تحقیقات
قضایی به حیثیت پسرش ،فیلیپه ششم آسیبی
نرساند ،ترجیح داده خاک اسپانیا را ترک کند.
هنوز مشخص نیست که او چه زمانی اسپانیا را
ترک خواهد کرد و به کدام کشور خواهد رفت
امایک روزنامه سوئیسی مدعی است که خوان
کارلوس ۱۰۰ ،میلیون دالر از ملک عبدا،...
پادشاه پیشین عربستان دریافت کرده است.
کارلوس نیز برای پنهان کردن این پول بخش
اعظم آن را به حساب شریک زندگی خود واریز
کــرده اســت .او ،در نامهای به پسرش فیلیپه
ششم،پادشاهکنونیاسپانیا،اوراازتصمیماش
آگاه کرده هر چند گفته آمــاده پاسخگویی به
سواالت احتمالی دادستانهای پرونده است.
خوانکارلوس ۸۲،ساله،درژوئنسال۲۰۱۴
(شش سال پیش) پس از حــدود  ۴۰سال از
قدرت کناره گرفت .آن هم پس از دو رسوایی
بزرگ؛ یکی اتهام فساد اقتصادی دامادش و

دوم ماجرای مناقشه برانگیز رفتن او به شکار
فیل در میانه بحران اقتصادی کشور .همان
زمان ،اخبار متعددی نیز درباره رسواییهای
اخالقی و مالی ،از جمله روابط با زنان و داشتن
حسابهای پنهان در بانک های سوئیس و
همچنین ریختوپاشهای مالی در دوران
بحران اقتصادی اسپانیا منتشر شد .پادشاه
سابق اسپانیا پس از آن که از سمت خود کناره
گیریکرد،مصونیتقضاییاشلغووتحقیقات
درباره وی آغاز شد .پدرو سانچز ،نخستوزیر
اسپانیا بهتازگی اعالم کرده بود آن چه را که
مالی
درباره پیشرفت تحقیقات پرونده فساد
ِ
خــوان کارلوس در اسپانیا و سوئیس شنیده
«نگرانکننده» میداند .این تحقیق و تفحص
پایبانکسوئیسراهمپیشکشیدهوبههمین
علت هم سوئیس تحقیقاتی در این باره را در
دست گرفته است .مقامهای مبارزه با فساد
اقتصادیاسپانیامیگویندمظنوناندکهخوان
کارلوس ،پادشاه سابق ،مبالغی را در بانک
سوئیس دارد که تاکنون برمال نکرده است.

تاکتیکترامپ برای سرکوبآرا

فازجدید تنشترکی -عربی

رئیسجمهورآمریکا:حقدارمرأیگیریپستیرامتوقفکنم

ایجاد پایگاه نظامی دریایی ترکیه درعمان اختالفات آنکارا و ابوظبی را به اوج رسانده است

«دونالد ترامپ»که به شدت با برگزاری انتخابات
به صورت پستی مخالف است ،مدعی شد این حق
را دارد که ایالتها را با وجود شیوع ویروس کرونا از
اجرای این نوع رأیگیری باز دارد .به نوشته وبگاه
«نیشن» ،رئیسجمهور آمریکا در صحبتهای خود
با خبرنگاران گفت« :با این که حق دارم یک فرمان
اجرایی را برای متوقف کردن این اقدام ،امضا کنم،
اما هنوز به آن مرحله نرسیدهایم ».وی افــزود« :اما
خواهیم دید چه خواهد شد .ما از ایالت نوادا شکایت
میکنیمکهالبتهکارهایشانجامشدهواحتما ًالفردا
پرونده آن را تشکیل میدهیم ».اظهارات ترامپ در
حالیمطرحشدهکهروزگذشته«استیوسیسوالک»،
فرماندار دموکرات ایالت نــوادا ،طرحی را به امضا
رساند که بر اساس آن هر یک از رأیدهندگان در
این ایالت برگه رأی را برای انتخابات ماه نوامبر از
طریق پست دریافت خواهند کرد و دیگر الزم نیست
برای این منظور درخواستی بدهند .ترامپ نیز در
پاسخ به اقــدام وی در پیامی توئیتری نوشت« :در
کودتایی شبانه ،فرماندار نوادا با پارتیبازی امکان
برنده شدن در ایالت را از جمهوریخواهان سلب
کرد .اداره پست هرگز نمیتواند از پس حجم آرای
پستی بــدون آمادگی برآید ».رئیسجمهور آمریکا
در ادامــه پیام خــود ضمن تهدید فرماندار نوشت:
«[فرماندار نــوادا] در حــال سوءاستفاده از کووید
(بیماریکووید)۱۹-استتاازاینایالتسرقتکند.
دردادگاهتوراخواهمدید».اگربهمجادلههاییکهاین
روزها بین دموکراتها و ترامپ بر سر نحوه برگزاری
انتخابات وجود دارد دقت کنیم تاکتیکهای ترامپ
بــرای سرکوب آرا مشخص میشود؛ در انتخابات
فعلی،دموکراتهابهدنبالاعمالفشاربرایبرگزاری
انتخابات به روشی هستند که به باال رفتن مشارکت

در ایالتهای مخالف ترامپ منجر شود و در مقابل
جمهوریخواهاندنبالبرگزاریانتخاباتبهروشی
هستندکهمشارکترابهحداقلمیرساند.ترامپدر
یکمصاحبهدرخردادماهامسالگفتکهبابرگزاری
انتخابات به صورت پستی ،دادن حق ثبتنام برای
رأیدهندگاندرهمانروزانتخاباتودیگرروشهای
مورد حمایت دموکراتها برای برگزاری انتخابات
مخالف است .او گفت که دموکراتها میخواهند
«با تقلب» انتخابات را از او سرقت کنند .ترامپ گفت:
«مردمبایدباکارتشناساییوبهصورتحضوریرأی
بدهند».او البته تاکتیکهای دیگری هم دارد« .بن
ویکلر» ،رئیس حزب دموکرات در ایالت ویسکانسین
گفته یکی از راهبردهای ترامپ کاهش بودجه اداره
پست و اخالل در عملکرد این اداره در زمانی است
که آن ها باید رأی مــردم را در کشور بچرخانند .او
گفته ترامپ البته طرحهای مخربتری هم در سر
دارد مثل دشوار کردن دسترسی رأیدهندگان به
مراکز رأیگیری یا اعزام مأموران و فعاالن راستگرا
به مراکز اخذ رأی برای ارعاب آن ها .این سیاستمدار
دمــوکــرات با توجه به رفتار ترامپ با معترضان در
بحبوحه اعتراضات گفت« :حــوادث این چند هفته
بــرای من روشــن کرد که ترامپ مایل است از تمام
امکانات ماشین دولــت ایــاالت متحده آمریکا اعم
از ارتــش و نیروهای انتظامی بــرای قدرتنمایی و
باقی ماندن در قدرت استفاده کند».پیشتر «دیوید
رالستون» ،رئیس مجلس نمایندگان ایالتی جورجیا
کهجمهوریخواهوحامیترامپاستدلیلمخالفت
خود و جمهوریخواهان با رأیگیری پستی را این
طور توضیح داده بــود« :ایــن مسئله به شدت برای
جمهوریخواهان و محافظهکاران بد خواهد بود زیرا
مشارکتراباالخواهدبرد».

کابینهبیبیدرهفتهسرنوشت
کابینهمتزلزلرژیمصهیونیستیبهسمتانحاللپیشمیرود؟

درحالیکهنخستوزیررژیمصهیونیستیهمچنان
با دستاویز قرار دادن شیوع گسترده ویروس کرونا
در سرزمینهای اشغالی به دنبال حفظ کابینه
متزلزلخوداست،اماخبرهایرسیدهحاکیاست
این کابینه به انحالل بیش از ثبات نزدیک شده ،
تاجایی که روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت
هفته جاری را هفته سرنوشت برای ائتالف حاکم
بر این رژیــم توصیف کرد.به نوشته این روزنامه،
ائتالف متشکل از بنیامین نتانیاهو  ،بنی گانتس و
شماری از احزاب کوچک با چالش بزرگی برای بقا
به ویژه در سایه اختالفات عمیق داخلی به وجود
آمده در این ائتالف روبه رو هستند .آحارانوت با
بر شمردن برخی از این اختالفات مانند بودجه
 ،نوع مدیریت کرونا  ،نحوه تعامل با پرونده خرید
زیردریایی ( و موافقت با فروش زیردریایی به مصر)
این اختالفات را به عنوان مسیری که مجدد به
انتخابات منتهی می شود توصیف کرد.در بخش
دیگری از این تحلیل تاکید شده است  :تنش بسیار
شدیدیکهامروزبرروابطبنیامیننتانیاهونخست
وزیروبنیگانتسجانشیننخستوزیرووزیرجنگ
حکمفرماست  ،باعث می شود در چنین شرایطی
بررسی و تــاش بــرای حل هر یک از مشکالت و
اختالفات ساختار ائتالف را تا مرز فروپاشی پیش
ببرد.به نوشته یدیعوت آحارانوت یکی از مهم ترین
مشکالت موجود در داخل ائتالف نحوه تصویب
بودجه ساالنه است که نتانیاهو همچنان بر یک
سالهبودنآنتاکیددارددرحالیکهشریکاصلی

اشدرائتالفیعنیحزبآبیسفید(کاحولالوان)
اعالم می کند در چارچوب توافق ائتالفی نتانیاهو
تصویب بودجه دو ساله بود  ،زیرا از این طریق می
توان مشکالت اقتصادی را کاهش داد.ضلع سوم
این بحران  ،شیوع گسترده ویروس کروناست که از
نگاهتحلیلگراینروزنامهعبریزبان،پاشنهآشیل
ادامه بقای ائتالف محسوب می شود.در این حال
احزاب راستگرای رژیم صهیونیستی که متحدین
سنتیبنیامیننتانیاهووحزبلیکودمحسوبمی
شوندویکیازعواملاصلیبقایاودرقدرتهستند
،تهدیدکردنددرصورتبرگزاریانتخاباتمجدد،
دیگرازنتانیاهوحمایتنخواهندکرد.سراناحزاب
شاصویهودتهتوراهنیزدربیانیهایاعالمکردند
کهنامهای تهدیدآمیزرابراینتانیاهوارسالواعالم
خواهند کرد اتحاد طوالنی مدت خود را با نتانیاهو
به پایان رسانده و دیگر از او حمایت نمی کنند و به
ائتالفراستگراملحقنخواهندشد.آنهاهمچنین
تهدید کردند از لحظه اعالم برگزاری انتخابات
مجدد دیگر حمایتی از نتانیاهو نخواهند داشت.
به اعتقاد کارشناسان گرچه تهدید این دو حزب
عمده راستگرا منوط به برگزاری انتخابات است،
امابیانگرمیزانتزلزلیاستکهنتانیاهودرساختار
سیاسی رژیم صهیونیستی پیدا کرده است.برخی
دیگر از تحلیل گران هم بر این عقیده اند که تغییر
زاویه احزاب راستگرا از بنیامین نتانیاهو به طرف
بنیگانتسواحزابافراطیبهسویحزبکاحول
الوان(آبیسفید)بعدازترکلیکودآغازشدهاست.

اختالفات ترکیه بــا کشورهای عربی
امارات ،عربستان و مصر پس از به قدرت
رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه به
اوج خود رسیده و بخشی از این اختالفات
حاصل اندیشه هــای اخــوانــی حاکم بر
حــزب عدالت و توسعه و ضدیت با این
اندیشه و احــزاب اخوانی در ابوظبی،
ریاض و قاهره است.بخش عمده دیگری
از ایــن اختالفات در حــوزه رقابت های
منطقه ای و رقابت ترکیه با امـــارات و
عربستان بر سر بسط و گسترش حوزه
نفوذ خود در منطقه غرب آسیا تا شمال
آفریقاست.این رقابتها و اختالفات
تا جایی پیش رفته اســت که امـــارات و
عربستان در کودتای سال  2016علیه
اردوغان از کودتا گرایان حمایت کردند.
در جــریــان اخــتــافــات مــحــور امــاراتــی
سعودی با قطر هم این ترکیه بود که با
احداث پایگاه نظامی در قطر خطر حمله
نظامی امــارات و عربستان به قطر را به
حداقل رساند.این اختالفات سبب شده
است که ترکیه به همراه قطر در جبهه
سوریه و لیبی در مقابل محور اماراتی
سعودی قرار گیرند و هر کدام در صدد
از میدان بیرون کردن رقیب برآیند.در
ایــن میان قتل فجیع جمال خاشقچی
در کنسولگری عربستان در استانبول
و افشاگری های آنکارا ،سیلی محکمی
بر حیثیت خاندان آل سعود وارد کرده
و حمایت ابوظبی از ری ــاض بــر شدت
اختالفات این دو محور افزوده است.این

اختالفات پس از حمایت ترکیه از دولت
وفاق ملی لیبی و امضای توافق دریایی
میان دو طرف و همچنین اقدام ترکیه به
اعزام هزاران مزدور خارجی از سوریه به
لیبی و تضعیف جایگاه نیروهای ژنرال
خلیفه حفتر که از پشتیبانی امــارات و
عربستان برخوردار است به اوج رسیده
و اکنون مقام هــای ابوظبی و آنکارا به
شدت به یکدیگر حمله میکنند.در تازه
ترین این تهدید ها ،خلوصی آکــار وزیر
دفاع ترکیه ،دولت امارات را به حمایت
از نیروهای حفتر متهم کرده و گفته است
در زمان و مکان مناسب به اقدامات مضر
امــارات پاسخ میدهیم که ایــن مسئله
واکنش متقابل مقام های ابوظبی را در
پی داشته است.به نظر می رسد ترکیه
اکنون در مقابل دخالت های امارات در
منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا رویکرد
تهاجمی تــری را اتــخــاذ ک ــرده و حتی
میتوان رد پای این تنشها را در تونس
نیز مشاهده کـــرد.در چنین شرایطی
سایت عرب زبان الخلیج الجدید به نقل
از یک منبع آگــاه اعــام کــرد :ترکیه به
دنبال احداث پایگاه نظامی دریایی در
عمان اســت .این خبر اگر درســت باشد
باید گفت تنش در روابط آنکارا و ابوظبی
وارد مرحله جدیدی خواهد شد.ضمن
این که این اتفاق نگرانی جدی عمان را
از طمع ورزی عربستان و امارات و شکاف
در شورای همکاری خلیج فارس آشکارتر
خواهد کرد.

پولشوییبهسبکپرستارچاوز
ردشمشهایطالیونزوئالبهخزانهدارسابقرسید

افشایاسناددادگاهیدربارهفساددرونزوئال
نشانمیدهدکهپرستارسابقهوگوچاوزبعد
ازمرگاو ۲۵۰شمشطالرابهصورتفیزیکی
از ونــزوئــا به خــزان ـهای خصوصی در خارج
انتقال داده است.به نوشته آسوشیتدپرس،
ســال  ۲۰۱۴کلودیا دیــاز ،خــزان ـهدار سابق
ونزوئال به دنبال پناهگاه امنی بــرای پنهان
کردن ثروت غیر قابل توضیحش بود که طی
سالهاجمعآوریکردهبود.هوگوچاوز،رئیس
جمهوروقتکهزمانیکلودیادیازازاوپرستاری
مـیکــرد ،فــوت کــرده و با پــیــروزی نیکوالس
مــادورو ،سیاست و روابط این کشور با آمریکا
نیز ملتهب بود.بنابراین ،کلودیا دیاز به یکی از
قدیمیترینشیوههایانتقالحجمانبوهیاز
پول به صورت ناشناس رویآورد :خرید طال.
به گزارش ایسنا براساس اسناد دادگاهی از
لیختناشتاین که به دست آسوشیتدپرس
رسیده است ،در اقدامی سریع ،یک شرکت
پوسته (شــرک ـتهــای غیرفعالی کــه بــرای
مانورهای مالی مورد استفاده قرار میگیرند)
در کشور جزیره کارائیب سنتوینسنت و
گرنادینهاتاسیسشدکهگفتهمیشودتحت
کنترلکلودیادیازبودواو ۲۵۰شمشطالرابه
ارزشبیشاز 9/5میلیوندالرخریداریکرد.
این شمشها که هر کدام به وزن یک کیلوگرم
بودند ،در یک خزانه خصوصی در این قلمرو
کوچک اروپایی که برای دیاز و پسرش فراهم

شده بود ،قرار گرفتند .چند سال بعد ،حجم
مشابهیازشمشهاظاهراتوسطیکنماینده
دیازفروختهوبخشعمدهایازپولآنبهبانکی
در سوئیس واریز شد.آن تراکنشها ،اکنون
در کانون یک تحقیقات کیفری بینالمللی
درباره شبکه شرکتهای پوسته و بانکداران
سوئیسی اســت.در حالی که بــرآورد میشود
حــدود  ۳۰۰میلیارد دالر از خزانه دولتی
ونزوئالطیدودههحاکمیتسوسیالیستها
خارج شده باشد ،درک بازرسان از چگونگی
اجــرای این پول شویی هنوز در حال تکمیل
اســت .انتقال فیزیکی شمشهای سنگین
طال که پیشتر در سوابق دادگاهها مشاهده
نشده اســت ،بیانگر شیوه خالقانهای است
که برخی از ونزوئالییها به کار بستهاند تا
ثروت مسروقه خودشان را پنهان کنند .دیاز
 ۴۶ساله و همسرش که قبال مشاور امنیتی
دولت هوگو چاوزبود ،عمدتا ناشناس بودند،
تا این که در سال  ۲۰۱۶در یک سری اسناد
مالی محرمانه موسوم به اسناد پاناما نام آن
ها آورده شد .این اسناد نشان م ـیداد که
برخی از ثروتمندترین اشخاص جهان چگونه
پو لهایشان را پنهان میکنند.مقا مها در
جست وجوی منزل این زوج در کاراکاس به
کلکسیونی از خودروهای لوکس ،آثار هنری
و اسناد مرتبط با هلدینگهای امالک داخل
و خارج از ونزوئال دست یافتند.
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توئیت روز

توئیت برنی سندرز درباره ترامپ:داشتن رئیس
جمهوریکهازمجانینتوطئهگرحمایت میکند،
علم را رد می کند و متخصصان بیماری های همه
گیر مانند دکتر فائوچی و دکتر بیرکس را مورد
حمله قرار می دهد ،چقدر سورئال است .نحوه
مدیریت همه گیری (کرونا) توسط ترامپ ،ده ها
هزارجانبرایماهزینهداشتهاست.برایسالمت
وامنیتآمریکا،ترامپبایدشکستدادهشود.

افغانستان

پمپئو با مالبرادر معاون رهبر طالبان
به صورت مجازی گفت وگو کرد

تقالبرایسورپرایزدقیقه90
تنها90روزتاموعدانتخاباتریاستجمهوریآمریکا
باقی است .سه مالقات ترامپ با رهبر کره شمالی
بی نتیجه مانده و خبر مهمی نیز از تحوالت ونزوئال
که رئیس جمهورآمریکا گفته بود «اتفاقاتی درباره
ونزوئال رخ خواهد داد» به گوش نمی رسد .حاال که
تظاهراتنژادپرستی،بحرانکروناوآثاراقتصادی،
سیاسی و اجتماعی آن به افزایش احتمال ریاست
جمهوریبایدندرنظرسنجیهاانجامیده،ترامپدر
بهدردنبالراهیبرایبرونرفتسیاسیودوپینگ
انتخاباتیاست .آنچهکهنقشاصلیرادرانتخابات
آمریکا ایفا میکند ،وضعیت اقتصادی این کشور
است و سورپرایزهای دقیقه .۹۰حــاال سخنگوی
سیاسی طالبان اعالم کرده است که وزیر خارجه
آمریکابا«مالعبدالغنیبرادر»،معاونسیاسیرهبر
و مذاکرهکننده ارشد طالبان ،دربــاره روند صلح
افغانستانومذاکراتبینطرفهایافغاننشستی
برگزار کرده است .سهیل شاهین ،سخنگوی دفتر
سیاسی طالبان در قطر دیروز در توئیتر نوشته است
کهاینگفتوگوبهشکلویدئوییانجامشدهودرآن
دو طرف درباره آغاز مذاکرات بین طالبان و دولت
افغانستانووضعیتجاریصحبتکردهاند.بهگفته
شاهین ،مایک پمپئو از اعالم آتشبس به مناسبت
عیدقربانازسویگروهطالباناستقبالکردهاست.
گفتوگویپمپئوومالبرادردرحالیصورتگرفت
کهنیروهایامنیتیافغانستانحملهتروریستهای
داعش به زندان ننگرهار در شرق این کشور را مهار
کردند .رویترز گزارش داده که در این حمله صدها
زندانی فرار کردهاند اما مشخص نیست در میان
زندانیانفرارکرده،زندانیانطالبانهمدخیلبوده
اند یا نه .آزادی زندانیان طالبان به یک مانع بزرگ
برایآغازمذاکراتصلحبینطرفهایافغانتبدیل
شده است که قرار بود تا  ۱۰مارس گذشته برگزار
شود .توافقنامه ۲۹فوریه آمریکا و طالبان بر خروج
نیروهای آمریکایی از افغانستان و آزادی  ۵هزار
زندانیطالبانازسویکابلدربرابرآزادییکهزار
زندانی دولتی از طرف طالبان تأکید دارد .طالبان
حدود  ۱۰۰۰زندانی دولتی را آزاد کرده است.
دولت افغانستان ،تحت فشار آمریکا حدود ۴۶۰۰
زندانیطالبانراکهدرفهرستتهیهشدهشورشیان
قرار داشتند آزاد کرده است .اما محمد اشرف غنی،
رئیس جمهور افغانستان در برابر آزادی  ۴۰۰نفر
از این فهرست مقاومت میکند ومی گوید که این
افراددرجنایتهایجدیدستداشتهاند،ازجمله
بمبگذاری گسترده در سال  ۲۰۱۷علیه سفارت
آلمان و دیگر حمالت خونین .درعــوض ،انتظار
میرود اشرف غنی  ۵۰۰زندانی را که نام آنها در
این فهرست قرار ندارد آزاد کند ،هرچند به نظرمی
رسد طالبانازبنبستنظامیدرافغانستانرضایت
دارد و همین موضوع موجب شده در مذاکرات با
آمریکادستباالراداشتهباشد.

