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ترامپ کارگروه مبارزه با کرونا 
را منحل می کند!

دونالد ترامپ در اوج نگرانی آمریکایی ها نسبت 
به برخورد و مقابلــه دولتش به همه گیری ویروس 
کرونا و بی توجه به افزایش آمار مرگ ومیر ناشی از 
ابتال به این ویروس، می خواهد بدون اعالم رسمی، 
کارگروه مبارزه با کرونای کاخ سفید را به تدریج و 
تا پایان ماه جاری میــالدی )اوایل خرداد( منحل 
کند. به گزارش ســی ان ان، اقدام کاخ سفید در این 
مورد نشــانه بارزی از بی توجهی دولت ترامپ در 
مقابله با همه گیری ویروس کروناســت. برخی از 
مقام های ارشد کاخ سفید به این شبکه گفتند، با کنار 
گذاردن این کار گروه، توجه دولت ترامپ بر موضوع 
»بازگشت آمریکا به کار« معطوف و متمرکز خواهد 
شد؛ هرچند کارشناسان ارشد این کارگروه بعنوان 
مشاوران رئیس جمهوری در زمینه ویروس کرونا با 
کاخ سفید ادامه همکاری خواهند داشت.  براساس 
این گزارش، یک مقام دیگر کاخ سفید به این شبکه 
گفت، قرار است منحل شــدن این کار گروه بطور 
رسمی اعالم نشود. دولت ترامپ درحالی به دنبال 
منحل کردن این کارگروه است که براساس مدلی 
که در دانشگاه »واشــنگتن« تهیه شده، تا چهارم 
ماه اوت )۱۴ مرداد(، ۱۳۴ هزار شهروند آمریکایی 
براثر ابتال به کووید-۱۹جان خود را از دست خواهند 
داد؛، این درحالی است که بســیاری از فرمانداران 
ایالت های آمریکا با پافشاری ترامپ، اقدام به تسهیل 
محدودیت های قرنطینــه و فاصله های اجتماعی 
کردند. براساس نتایج نظرسنجی دانشگاه مریلند، 
برخالف پافشاری فرمانداران ایالت ها، آمریکایی ها 
با بازگشایی بیشــتر مراکز مخالف بوده و خواهان 
تداوم قرنطینه هستند. ضمن آنکه  آمریکایی ها با 
بازگشایی رستوران ها، فروشگاه های جزء و فعالیت 
دیگر مشاغل مخالفند. این واکنش حتی در مورد 
اقدام فرمانداران برای کاهــش محدودیت هایی 
اســت که اقتصاد کشــور را برای مقابله با بیماری 
همه گیری ویروس کرونا مسدود کرده اند مخالفت 
بیشتر شرکت کنندگان در این نظرسنجی، بیانگر 
سایر احتیاط ها و نگرانی ها از احتمال مبتال شدن 
مردم به کووید-۱۹ است زیرا گفته می شود بدترین 
وضعیت بهداشــتی در این کشور هنوز تمام نشده 
است. ســی ان ان درحالی از منحل شدن تدریجی 
کارگروه مقابله با ویروس کرونا از سوی دولت ترامپ 
خبر می دهد که کاخ سفید در یک گزارش داخلی 
پیش بینی کرده در یک ماه آینده، آمار ابتالی روزانه 
به کرونا در آمریکا به ۲۰۰ هزار نفر و مرگ ومیر روزانه 
ناشی از آن به سه هزار نفر خواهد رسید. آمریکا با بیش 
از یک میلیون و ۲۳۷ هزار مبتال و ۷۲ هزار جان باخته 
از این ویروس، حدود یک سوم از آمار جهانی ابتال به 

کووید-۱۹ را به خود اختصاص داده است. 
    

حمله رژیم صهیونیستی به 
مواضع حماس در غزه

توپخانــه  رژیم صهیونیســتی چندین حمله 
توپخانه ای به مواضع مقاومــت در مرکز غزه انجام 
داد این بعد از ادعای این رژیم مبنی بر رصد حمالت 
راکتی از غزه بود. به گزارش الجزیره، حمالت اسرائیل 
بدون اعالم تلفات جانی گویا تنها منجر به خسارات 
مادی در مناطق مورد هدف شــده است. خبرنگار 
آناتولی نیز گزارش داد، توپخانه رژیم صهیونیستی 
مواضع وابسته به گردان های عزالدین قسام، شاخه 
نظامی حماس را هدف قــرار داد. خبرنگار آناتولی 
تاکید کرد، توپخانه رژیم صهیونیســتی سه مقر 
وابســته به گردان های عزالدین قســام از جمله 
برج های دیده بانی این گــروه را هدف گرفت. این 
خبرنگار افزود، دو هدف در شهرک بیت حانون در 
شمال غزه و دیگری در روســتای حجر الدیک در 
مرکز غزه واقع شــده اند. ارتش رژیم صهیونیستی 
پیش از این مدعی شــلیک راکت از غزه به سمت 
شهرک های اسرائیلی در هم جواری این منطقه و 
به دنبال آن به صدا درآمدن آژیرهای خطر شده بود. 
هم راستا با این اتفاقات رسانه های رژیم صهیونیستی 
شب گذشته ادعا کردند، موشکی از غزه شلیک شده 
و در محوطه ای باز در شورای منطقه ای در غالف غزه 
)شهرک های صهیونیست نشین اطراف غزه( اصابت 
کرد. ارتش رژیم صهیونیستی ادعای اصابت موشک 

به غالف غزه را کمی پس از شلیک آن مطرح کرد. 

جهاننما

فرشاد گلزاری

 قبل از آنکه توافق آتش بس و صلح 
میان طالبان و آمریکا به امضا برســد، 
بسیاری از داده های رسانه ای حکایت از 
آن داشت که این توافق به امضا نمی رسد؛ 
اما در واپسین ساعات عصر ۱۰ اسفندماه 
۱۳۹8، جهان شاهد امضای توافقی بود 
که به ۱۹ ســال درگیری میان طالبان 
و ایاالت متحده پایــان داد. البته اینکه 
بگوییم درگیری میان طالبان و آمریکا 
روی زمین پایان یافت و همه چیز حل 
و فصل شــد، کمی بزرگنمایی است؛ 
چراکه با گذشــت دو ماه از امضای این 
توافق اساساً هیچ اتفاق خاصی در محور 
سیاسی و حتی میدانی رخ نداده است. 
ما همچنان شاهد عملیات های طالبان 
در والیات مختلف افغانستان هستیم به 
عنوان مثال چهار روز پیش )یکشنبه( 
رسانه های افغانستان اعالم کردند که 
طالبان مســئولیت حمله به یک مرکز 
نظامی در والیت هلمنــد را پذیرفت 
که دســتکم ۱5۰ عضو ارتش افغان و 
شاخه اطالعاتی در آن مستقر بودند. این 
عملیات به لحاظ جغرافیایی و ماهوی به 
حدی برای دولت  نصفه و نیمه اشــرف 
غنی در کابل گران تمام شد که شورای 

امنیت افغانستان چند روز بعد به زبان 
آمد و اعالم کرد که تقریبا دو ماه پس از 
توافقنامه صلح طالبان و آمریکا، طالبان 
نزدیک به سه هزار حمله انجام داده اند که 
نشان می دهد این گروه هیچ تالشی برای 
صلح نمی کند. این نهاد با انتشار آماری 
اعالم کرد که در حمالت متقابل نیروهای 
امنیتی در این مدت نزدیک به سه هزار 
جنگجوی طالبان به شمول رهبران و 
فرماندهان آنها کشته و یا زخمی شدند 
که باعث ایجاد سوال بسیار مهمی شده 
است: زندانیان طالبان پس از آزادی به 

کجا می روند؟!
طی روزها و هفته های اخیر بارها و 
بارها شنیده اید که تعدادی از زندانیان 
طالبــان از زندان هایی ماننــد زندان 
پلچرخی )اقع در کابــل( و همچنین 
زندان بگرام با دســتور محمد اشــرف 
غنی، رئیس جمهور فعلی افغانستان آزاد 
شده اند اما به موازات آن انتقاد طالبان 
از این روند را به چشم دیده ایم. طالبان 
معتقد اســت که دولت کابل در آزادی 
زندانیان تعلل می کنــد و نمی خواهد 
زندانیان طالب را یکجــا آزاد کند. این 
نکته باید موردتوجه قرار گیرد که طیف 
گســترده ای از زندانیان طالبان پس از 
آزادی مجدداً به صفــوف این جریان 
در والیات خــود بازمی گردند و همین 
موضوع موجب شده تا اوضاع امنیتی و 

میدانی در افغانستان با بحران روبرو شود. 
اینکه دولت افغانستان تحت فشار ایاالت 
متحده اقدام به آزادســازی زندانیان 
طالبان می کند مســاله کاماًل روشن 
و واضحی است اما مســاله اینجاست 
که واشــنگتن قصد دارد از این طریق 
موجب به هم ریختن وضعیت سیاسی 
در افغانستان شود و فقط به دنبال ناامنی 
موضعی نیســت. اینکه روز گذشــته 
)چهارشنبه( مارک اســپر، وزیر دفاع 
آمریکا در گفتگو بــا خبرنگاران اعالم 
می کند که طالبان به تعهداتشان تحت 
توافقی که سال جاری میالدی با آمریکا 
امضا کردند، پایبند نبوده اند، نشــان 
می دهد که آمریکایی ها باز هم از ناحیه 
افغانستان احســاس ناامنی می کنند؛ 
چراکه این اظهــارات وزیر دفاع آمریکا 
به دنبال بروز نشــانه هایی دال بر اینکه 
توافق شکننده میان طالبان و آمریکا به 
سبب افزایش خشونت های منسوب به 
این جریان و تداوم بن بست سیاسی در 
افغانستان در حال تضعیف شدن است، 
مطرح شــد. به عبارت دیگر یک روی 
سکه تحرکات خشن طالبان است، اما 
روی دیگر مساله درگیری در جناح های 

سیاسی کابل است.
چرخش عبداهلل: ملی یا حزبی؟

بن بست سیاسی در افغانستان و اشاره 
وزیر دفاع آمریکا به این موضوع موضوعی 

است که چند الیه دارد. همگان می دانند 
که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 
که در مهرماه ســال گذشته )۱۳۹8( 
برگزار شد، از جهاتی با  مشکالت زیادی 
روبرو بود. تمام طرف های دخیل در این 
رویداد بزرگ سیاســی )اعم از احزاب 
و شخصیت های ســنتی و تکنوکرات 
افغانستان( معتقدند که هزاران رای در 
این انتخابات جابه جا شده و در نهایت 
خروجی آن به نفع جناح اشرف غنی و 
به ضرر طیف مجاهدین سابق افغان که 
رهبری آنها را عبداهلل عبداهلل در دست 
دارد، رقم خورد. رونــد اعتراض جناح 
عبداهلل که به »تیم ثبات و همگرایی« 
معروف اســت از همــان روزهای پس 
از انتخابات شروع شــد اما اشرف غنی 
نه تنها زیر بــار ابطــال آرا و انتخابات 

نرفت، بلکه کمی بعد و با انتشــار نتایج 
قطعی پس از گذشــته شش ماه، خود 
را پیروز انتخابات افغانستان اعالم کرد. 
در اینجا بود که عبداهلل عبداهلل هم خود 
را رئیس جمهور دیگر افغانستان اعالم 
کرد و در نهایت ظرف یک روز شــاهد 
برگزاری دو مراســم تحلیف در کابل 
بودیم؛ به طوری که اشرف غنی در ارگ 
ریاست جمهوری و عبداهلل عبداهلل در 
کاخ سپیدار، به صورت جداگانه خود را 
روسای جمهور افغانستان نامیدند. این 
نقطه دقیقاً جایی بــود که همه معتقد 
بودند عبداهلل عبداهلل در آینده نزدیک، 
بیش از گذشته متضرر خواهد شد. کمی 
طول نکشید که این اتفاق طی پنج روز 
پیش رخ داد و درنهایت یکی از مهمترین 
اخبار این روزهای افغانستان منتشر شد: 
توافق اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل در 

حال نهایی شدن است!
کســانی که افغانســتان و بافت 
سیاسی، مذهبی و قومی این کشور را 
می شناسند به خوبی می دانند که اعالم 
چنین خبری بــرای طیف مجاهدین 
افغان که از ازبک ها، تاجیک ها و هزارها 
تشــکیل شــدند و به عنوان »ائتالف 
شمال« ســال های ســال با طالبان 
جنگیدند، به معنی ســقوط سیاسی 
عبداهلل نیست، بلکه آنها معتقدند که 
دوست و رفیق چند ساله شان منافع  
این طیف را نادیــده گرفته و به نوعی 
به آنها و جریان جهاد در افغانســتان 
خیانت کرده اســت. به عنــوان مثال 
ادیب فهیم )فرزند ارشــد مارشــال 
محمد قسیم فهیم( که رابطه نزدیکی 
با عبــداهلل در تیم ثبــات و همگرایی 
داشت، پس از آنکه خبر تصویب کلیات 
توافق سیاسی میان عبداهلل و غنی را از 
زبان اشخاصی مانند صدیق صدیقی 
)سخنگوی غنی( شــنید، با عبداهلل 
عبداهلل خداحافظی سیاسی کرد! پیش 
از این هم صالح الدین ربانی )سرپرست 
حزب جمعیت اسالمی افغانستان( و 
همچنین ژنرال عبدالرشــید دوستم 
)رهبــر حزب جنبش ملی اســالمی 
افغانستان( به عنوان دو حامی اصلی 
و برجســته عبــداهلل و تیــم ثبات و 
همگرایی، با توافق عبداهلل و اشــرف 
غنی مخالفت کرده  بودند. این دو نفر 
از ریش سفیدان جریان  ائتالف شمال 
به حســاب می آیند ولی گویا عبداهلل 

نقشه دیگری در ســر دارد. بر اساس 
آنچه از متن اولیه و کلیات این توافق 
برای حل و فصل بن بســت سیاسی 
افغانستان برمی آید، قرار بر این شده که 
عبداهلل ریاست شورای صلح افغانستان 
را به عهده بگیرد که بر اساس پروتکل 
تشریفات، به عنوان شخص دوم کشور 
در نظر گرفته می شــود. عالوه بر آن 
مقرر شــده که تیم ثبات و همگرایی 
5۰ درصد ســهم خــود را در کابینه 
افغانســتان که شــامل وزارتخانه ها، 
ریاســت های مســتقل، دادستانی و 
عدلیه، سناتورهای انتصابی و سفیران 
افغانستان در خارج می شود را به دست 
بیاورد اما مساله و مشکل اصلی اینها 
نیســت. طیف مجاهدیــن از زمانی 
که اشــرف غنی وارد ارگ ریاســت 
جمهوری شــد خواهان تغییر قانون 
اساســی افغانســتان و نظام سیاسی 
این کشور بوده است اما با وجود توافق 
عبداهلل و غنی این موضوع کال بایکوت 
شد و به حاشیه رفت. این دقیقاً همان 
موضوعی اســت که باعث می شــود 
عبداهلل زیر هزاران عالمت سوال قرار 
بگیرد که مهمترین آن این اســت که 
آیا او به خاطر منافع حزبی به توافق با 
عبداهلل تن داد یا به دلیل منافع ملی؟ 
سوالی که به نظر می رسد باید جواب 
آن را در سناریوی نگاشته شدة آمریکا 
برای افغانســتان جســت وجو کرد؛ 
چراکه عبداهلل با فشارهای منطقه ای و 
بین المللی مجبور به »صلح تعلیقی« 
با  اشــرف غنی شــد. به این معنا که 
تمام خواسته های جریان های سنتی 
افغانســتان و طیف مجاهدین افغان 
ظرف چند ساعت به پایین ترین سطح 

نزول کرد.

گزارش »توسعه ایرانی« از ابعاد و پیامدهای توافق عبداهلل و اشرف غنی در کابل

صلحِ تعدیلی! 
  روند اعتراض جناح 

عبداهلل که به »تیم ثبات و 
همگرایی« معروف است 

از همان روزهای پس از 
انتخابات شروع شد؛ اما 

اشرف غنی نه تنها زیر بار 
ابطال آرا نرفت، بلکه کمی 

بعد و با انتشار نتایج قطعی، 
خود را پیروز انتخابات 

افغانستان اعالم کرد

طیف مجاهدین از زمانی 
که اشرف غنی وارد ارگ 

ریاست جمهوری شد 
خواهان تغییر قانون اساسی 

افغانستان و نظام سیاسی 
این کشور بوده است، اما با 

وجود توافق عبداهلل و غنی 
این موضوع کال بایکوت شد 

و به حاشیه رفت

نخست وزیر اسبق قطر در اولین واکنش به شایعه منتشر شده درباره کودتا در کشورش اعالم کرد: من هرگز به هیچ 
دروغ، شایعه و اظهارات بی اساسی پاسخ نمی دهم. به گزارش از سایت عربی ۲۱، حمد بن جاسم، نخست وزیر پیشین و 
وزیر خارجه سابق قطر در توییتر نوشت،  می خواهد بار دیگر تاکید کند که همچنان به رغم شایعات دو روز پیش به همین 
سیاست ادامه می دهد. وی اضافه کرد: من جزو آن دسته از افرادی نیستم که دیگران 
را برای دفاع از خود یا حمله یــا دروغ بافی برای دیگران با اســتفاده از پول مردم به 
خدمت می گیرند، اگر کسی شکایتی از من دارد هیچ دلیلی ندارد نزد دیگری شکایت 
کند، موضع من مشخص است. این اظهارنظر در واکنش به شایعه تالش برای کودتا 
علیه تمیم بن حمد، امیر قطر مطرح شده است که به بازجویی از کارمندان شرکت 

حمد منجر شده است.

پس از چند هفته گمانه زنی درباره وضعیت سالمت رهبر کره شمالی، مشاهده شدن مجدد وی در انظار عمومی در حالیکه صحیح 
و سالم است، گمانه زنی درباره اینکه او بدل دارد را افزایش داده است. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، همزمان با انتشار تصاویری 
از کیم جونگ اون، رهبری کره شمالی در مراسم گشایش یک کارخانه تولید کود در اول مه، تئوری های جدید توطئه مطرح شدند 
مبنی بر اینکه فردی که در تصاویر نشان داده شده، بدل اوست. در پی حضور مجدد رهبر 
کره شمالی در انظار عمومی، این گمانه زنی مطرح شد که وی از بدل استفاده می کند، چون 
مقایسه تصاویر جدید و قدیم او ظاهرا بیانگر این گمانه هستند آن مرد در تصویر همان کیم 
جونگ اون نیست. مطالب زیادی در توئیتر مبنی بر این ادعا منتشر شد که فردی که در 
تصویر است مردی با جراحی پالستیک است، ولی روزنامه اینترنشنال بیزینس نوشت، 

کیم جونگ اون بدل هایی دارد.

گمانه زنی درباره اینکه کیم جونگ اون بدل دارداولین واکنش نخست وزیر اسبق قطر به شایعه تالش برای کودتا

بشــیر حداد نایب دوم رییــس پارلمان روز گذشــته 
)چهارشنبه( اعالم کرد اســامی کابینه الکاظمی بدون ذکر 
وزیران پیشنهادی نفت و امور خارجه، تحویل پارلمان شده 
است. به گزارش روسیاالیوم، اســامی کابینه شامل ۲۰ وزیر 
است. در فهرست نهایی سپهبد ستاد »عثمان الغانمی« رییس 
ستاد کل ارتش عراق نامزد اول این پست معرفی شده است. 
سپهبد ستاد »جمعه عناد سعدون خطاب« نامزد وزارت دفاع، 
»نازنین محمد وسو« نامزد وزارت مسکن و سازندگی، »حسن 
محمد عباس« نامزد وزارت بهداشت و محیط زیست، »نبیل 
کاظم عبدالصاحب« نامزد وزارت آموزش عالی و »ارکان شهاب 
احمد« نامزد وزارت ارتباطات عراق معرفی شده اند.»عدنان 
درجان« برای وزارت ورزش و جوانان معرفی شده است. »ناصر 
حســین بندر« وزارت حمل و نقل، »عبدالرحمن مصطفی 
فتاح« وزارت دادگستری، »نوار نصیف جاسم« وزارت بازرگانی 
و »علی حمید مخلف محسن« برای وزارت آموزش و پرورش 

پیشنهاد شــده اند. »منهل عزیز محمد عبدالرحمن« برای 
وزارت صنایع و معادن، »ماجد مهدی حنتوش« برای وزارت 
برق، »هشام صالح داوود سلمان« برای وزارت فرهنگ، »خالد 
بتال نجم عبداهلل« بــرای وزارت برنامه ریزی، »ثناء حکمت 
جرجیس« وزارت مهاجرین »محمد کریم جاســم« وزارت 
کشاورزی، »عبیر مهدی محسن« وزارت کار و »مهدی رشید 

مهدی« برای وزارت منابع آبی معرفی شده اند.

بنابــر ارزیابی های یک مرکز نظرســنجی، میزان 
محبوبیت و مقوبلیت پوتین از ۶۳ درصد ماه پیش به 5۹ 
درصد در ماه آوریل نزول کرده که کمترین میزان طی 

دو دهه گذشته بوده است. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، مرکز نظرســنجی 
لوادا سنتر هشــدار داده است که شــاید تغییرات در 
متدولوژی نظرسنجی تا حدی بر نتایج تاثیر گذاشته 
باشد. این نظرسنجی به دلیل شرایط قرنطینه و پاندمی 
کروناویروس به صورت تلفنی انجام شــد؛ چیزی که 
دنیــس ولکو، معاون مدیــر مرکز لوادا مدعی اســت 
می تواند بین ۱ تا ۲ درصد در نتایــج اثر بگذارد. ولکو 
می گوید، حتی با درنظر گرفتن این درصد، نتیجه ۶۱ 
درصدی بدان معنی است که میزان محبوبیت پوتین 
در کمترین میزان خود از سال ۲۰۱۳ یعنی یک سال 
پیش از الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه قرار گرفته 

اســت.  پوتین ۶۷ ساله بیش از ۲۰ ســال است که به 
عنوان رئیس جمهور یا نخست وزیر قدرت را در روسیه 
در دست داشــته است اما مشــکالت اقتصادی ناشی 
از شــیوع کروناویروس چالش سیاسی جدی برای او 
ایجاد کرده است. به گفته لوادا این نظرسنجی از ۲۴ تا 
۲۷ آوریل و با نظرسنجی از ۱۶۰8 نفر در روسیه انجام 

شده است.

نتایج نظرسنجی نشان داد:

پوتین کمترین میزان محبوبیت مردمی را تجربه می کند
بدون معرفی وزیر نفت و امور خارجه صورت گرفته؛

ارسال فهرست اسامی کابینه الکاظمی به پارلمان عراق

خبرخبر


