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توصیه استراتژیست جمهوریخواهان به ترامپ:
 اگر در انتخابات باختی، 
حکومت نظامی اعالم کن!

راجر اســتون که چندی پیش مجازات ۴۰ 
ماه حبســش از بابت اتهام دروغگویی به کنگره 
و اعمال نفوذ بر شــاهدان در پرونده تحقیقات 
مربوط بــه ارتبــاط کمپین ترامپ و روســیه 
بخشــیده شــد، گفت این رئیــس جمهوری 
آمریکا در صورت شکســت مقابــل بایدن در 
انتخابات نوامبر باید قدرت کامل را به دســت 
گرفته و چهره هــای برجســته ای نظیر بیل و 
هیالری کلینتون و مارک زاکربرگ را به زندان 
بیاندازد. به نوشته روزنامه گاردین، راجر استون، 
استراتژیست باســابقه جمهوری خواه و معتمد 
ترامپ که تتوی ریچارد نیکسون را روی پشتش 
زده، درباره ارتباطاتش با ویکی لیکس در جریان 
اتفاقات مربوط به انتخابات سال ۲۰۱۶ از جمله 
در ارتباط با ایمیل های هک شده در حساب های 
متعلق به حزب دموکرات دروغ گفت. در مقابل 
رابرت مولــر، بازرس ویژه تحقیقــات مذکور و 
کمیته اطالعاتی ســنای آمریکا مظنون بودند 
به این که ترامپ این صحبت کــه بحث درباره 
افشاگری ها با راجر اســتون را به یاد نمی آورد، 
به دروغ مطرح کرده اســت. اســتون دست از 
وفاداری به ترامپ برنداشت و در ادامه به توصیه 
ویلیام بار، دادستان کل آمریکا حکم مجازاتش 
با بخشودگی همراه شد. اما او قبل از آنکه ترامپ 
وارد عمل شود همچنان با مجازات زندان مواجه 
بوده و محکومیتش پای بر جاست. هر دو نفر روز 
شــنبه در نوادا بودند. ترامپ مشغول برگزاری 
مراســمات انتخاباتی بود در حالــی که راجر 
اســتون برای جذب پول برای او تالش می کرد. 
او در مصاحبــه ای با خبرنگار پایــگاه اینفووارز 
توصیه اش به ترامپ در صورت شکست خوردن 
در انتخابات را مطرح کرد. اســتون با استناد به 
ادعاهای رد شــده در خصوص وقــوع تقلب در 
انتخابات بــا برگزاری رای گیــری زودهنگام، 
رای گیری غیابی و رای گیری با پست اظهار کرد: 
ترامپ باید مساله به کارگیری قانون شورش و 
دستگیر کردن کلینتون ها، هری رید، رهبر سابق 
اکثریت سنای آمریکا، مارک زاکربرگ موسس 
فیســبوک، تیم کوک مدیر اپل و »هر کسی که 
دست داشتنش در فعالیت های غیرقانونی ثابت 

شود« را در نظر بگیرد.

اســتون اظهار کرد: برگه های رای در نوادا 
باید در شــب انتخابات از ســوی مارشال های 
فدرال ضبط شــده و از ایالت گرفته شوند. آنها 
کامال فاسد هستند. اگر این پرونده قابل اثبات 
باشــد نباید هیچ یک از آرای ایالت نوادا شمرده 
شود. مارشال های فدرال را به کمیته انتخاباتی 
ناحیه کالرک بفرســتید آقای رئیس جمهور! 
اســتون در اظهارنظر درباره یک گزارش دیلی 
بیست درباره برنامه ریزی گروه های فعال چپگرا 
برای ســناریوی عدم تعیین نتیجه روشن برای 
انتخابات و یا پیروزی بایدن و خودداری ترامپ 
از به رسمیت شــناختن این پیروزی گفت، این 
وب ســایت باید بسته شــود. او عنوان کرد: اگر 
قابل اثبات باشد که دیلی بیست در فعالیت های 
غیرقانونی و ایجاد اغتشــاش دســت دارد، کل 
کارمندانش را می توان بازداشــت کرده و دفتر 
آنهــا را می توان تعطیل کــرد. آنها می خواهند 
جنــگ راه بیندازند، این جنگ اســت. این یار 
دیرین ترامــپ همچنین از ایده تشــکیل یک 
عملیــات روز انتخابات با اســتفاده از ماموران 
اف.بی.آی، مارشــال های فــدرال و مقام های 
ایالتی جمهوری خواه در سراســر کشور و آماده 
ساختن آنها برای ثبت اعتراض قانونی به نتایج 
و در صورت لزوم ایســتادگی فیزیکی در برابر 
فعالیت های مجرمانه حمایت کرد. دونالد ترامپ 
نیز شنبه شب به فاکس نیوز گفت، با خوشحالی 
هرگونه اعتراضات چپگراها را سرکوب می کند. 
ترامپ گفت: اگر آنها چنین کاری کنند ما خیلی 
سریع آنها را سرکوب خواهیم کرد. ما حق انجام 
این کار را داریم و اگر کــه بخواهیم قدرتش را 
داریم. ببینید نام این شــورش است. ما عوامل 
را می فرســتیم و خیلی راحت هم ایــن کار را 
می کنیم. منظورم این است که این خیلی راحت 
اســت. ترجیح می دهم چنین کاری نکنم زیرا 
دلیلی برای آن وجود ندارد اما اگر مجبور شویم 
این کار را خواهیم کرد و در عرض چند دقیقه آن 

را سرکوب خواهیم کرد.
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فرشاد گلزاری

پس از ســال ها انتظــار باالخره 
مذاکرات بین االفغان در دوحه برگزار 
شــد. مذاکراتی که قرار است به ۴۰ 
سال کشــمکش میان دولت و ملت 
افغانســتان با طالبان پایان دهد، اما 
واقعیت این است که تمام تحلیلگران 
و حتی بســیاری از مقامــات داخل 
و خــارج از افغانســتان معتقدند که 
وضعیت این مذاکــرات را نمی توان 
به این راحتی تحلیل و تفســیر کرد؛ 
چراکه ایــن اولیــن دور از مذاکرات 
است و فارغ از این موضوع باید متوجه 
بود کــه طالبان و دولت افغانســتان 
سال های ســال اســت که دشمن 
خونین یکدیگر به حساب می آیند و 
نمی توان انتظار داشت که دو طرف در 
همان روزهای ابتدایی، مشکالتشان 

را با هم حل و فصل کنند. 
ســنگ بنای اصلی کــه امروز ما 
شــاهد آن هســتیم طالبان پشت 
میزهــای خــود مقابــل دولــت 
افغانستان نشسته اند، آزادی حدود 
پنج هــزار زندانی طالبان توســط 
دولت کابل بود کــه ۴۰۰ نفر از آنها 
به حــدی عناصر خطرنــاک برآورد 
شده بودند که درنهایت اشرف غنی 

برای تصمیم گیــری در مورد آزادی 
آنها، مجبور به تشــکیل لویی جرگه 
مشــورتی )مجلس ملی قومی( شد 
و درنهایت رای بــه آزادی آنها داده 
شد. در مقابل طالبان هم متعهد شد 
نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان 
را که اســیر گرفته بود، آزاد کند که 
اخیراً ۲۲ نفــر از آنهــا از بند رهایی 

پیدا کردند. 
رد و بدل شدن زندانی ها به نوعی 
مخابره یک ســیگنال قوی از سوی 
کابل و طالبان بــه طرف های مقابل 
بود تا به همه بفهماننــد که جنگ و 
درگیری دیگر نتیجه بخش نخواهد 
بود. ایــن مولفه ها حــاال راه را برای 
رســیدن به یک توافق صلح باز کرده 
اســت، اما باز هم مشخص نیست که 
چه اتفاقی رخ خواهد داد؛ چراکه در 
پرونده صلح سراســری افغانســتان 
فقط دولت و طالبان مطرح نیستند، 
بلکه بازیگر اصلی در این میان ایاالت 

متحده و پاکستان است. 
قطر هم به عنوان میانجی نقش 
بســیار مهمی را در طول این مدت 
ایفا کرده است و در امتداد این قطار، 
کشــورهای دیگری مانند ترکیه، 
عربستان سعودی، امارات، روسیه، 
چین و حتــی ایران قــرار دارند که 
هر کدامشــان به دنبال منافع خود 
هســتند. آنچه در مورد این رویداد 

تاریخی و بسیار مهم باید مورد توجه 
قرار گیرد این است که جامعه ملل به 
صورت بسیار چشمگیر نسبت به آن 
واکنش نشان دادند. به عنوان مثال 
در روز شــنبه و در مراسم افتتاحیه 
مذاکرات بین االفغــان، وانگ یی، 
وزیر خارجه چین که از طریق ویدئو 
کنفرانس صحبت می کرد، گفت که 
چین به عنوان یک دوســت واقعی 
افغانستان حمایت کننده، میانجی 
و تسهیل کننده صلح در افغانستان 
بوده است. آنتونیو گوترش، دبیرکل 
ســازمان ملل نیز این نشســت را 
فرصتی بــزرگ برای رســیدن به 
آرزوی مــردم افغانســتان به صلح 
دانســت و گفت که خــود افغان ها 
باید فضا و روند مذکــرات را تعیین 
کنند. ینس استولتنبرگ، دبیرکل 
ناتو هــم یکی دیگر از کســانی بود 
که به صورت مجــازی در اقتتاحیه 
این مراسم ســخنرانی کرد. او گفت 
که افغان ها و جامعــه جهانی صلح 
می خواهند ولــی قربانی های ما در 
افغانســتان تلف نشــده اند؛ چراکه 
پیشرفت های به دســت آمده ۲۰ 

سال پیش غیرقابل تصور بود. 
حامد کــرزای، رئیس جمهوری 
پیشین افغانستان هم آغاز مذاکرات 
بین االفغانی را یک فرصت واقعی برای 
برقراری صلح و پایــان جنگ در این 

کشور خواند. کرزای در صفحه رسمی 
فیسبوکش نوشــت: »در این مرحله 
بسیار حساس از تاریخ سرزمین عزیز 
ما، صلح و امنیت اولویت اصلی همه 

باشندگان کشور است. 
صلحی که از برکت آن بتوانیم به 
مداخالت طوالنی مــدت بیگانگان 
در کشــور خود پایان داده با حفظ 
ارزش های ملی و اسالمی، مقدرات 
سیاســی و اجتماعــی خویــش را 
خود در دســت خویــش بگیریم«. 
اما مهمترین ســخنران این مراسم 
کــه هیچکس به ســخنانش توجه 
نکرد عمــران خان، نخســت وزیر 
پاکســتان بــود. او درخصــوص 
مذاکرات بین االفغانــی اظهار کرد 
که من از اعالم آغــاز مذاکرات بین 

افغانی مورخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰ به 
گرمی استقبال می کنم و سرانجام 
تالش های مشــترک ما روزی را که 
مردم افغانستان ســال ها در آرزوی 
آن بودند به ارمغان آورد! این سخنان 
عمران خــان را باید بــدون تردید 
شــاه کلید مذاکــرات بین االفغان 
دانست؛ چراکه این پاکستان است 
که طالبان را به وجــود آورد و طی 
این ســال ها در حال هدایت جریان 
مذکور بوده اســت و حاال به دنبال 

چیدن میوه این پرونده است.
دولت آینده؛ ترکیبی از طالبان و 

طیف عبداهلل
کاماًل روشــن بود کــه مذاکرات 
بین االفغــان باید به یــک خروجی 
مشخص دســت پیدا کند که ستون 
فقــرات آن پذیــرش آتش بــس از 
ســوی دولت و طالبان است. اینکه 
جهاِت آتش بس چیســت و چگونه 
این موضــوع تحقق پیــدا می کند، 
مساله ای اســت که به نظر می رسد 
با حمالت اخیر طالبان و طیف های 
مختلف آن کــه اتفاقاً با صلح مخالف 
هســتند؛ تاحدودی غیرقابل تصور 
و تفســیر اســت؛ چراکه روز جمعه 
گذشــته و دقیقاً چند ساعت قبل از 
برگزاری مراســم افتتاحیه نشست 
بین االفغان در دوحه، عناصر طالبان 
با حمله به یک پست ایست و بازرسی 
نیروهــای دولتــی افغانســتان در 
والیت ننگرهــار، حــدود ۱۶ نفر از 
نظامیان این کشور را کشتند! انجام 
این عملیات هــا همزمان با برگزاری 
نشســت بین االفغــان در دوحه به 
این معناســت که طالبان همچنان 
به عنوان یک نیــروی تمامیت خواه 
در حال ایفای نقش خود اســت. به 
همین دلیل در آینده نزدیک و پس 
از پایان مذاکرات مذکور، دولتی که 
قرار است در افغانستان تشکیل شود، 
با محوریت طالبــان خواهد بود ولی 
قرار بر این اســت تا سایر طیف های 
سیاســی و قومی هم در تشکیل آن 

شریک باشند. 
در این میان باید توجه داشت که 
تمایل طالبان به شراکت در قدرت با 
عبداهلل عبداهلل اســت نه اشرف غنی. 
طالبان عبــداهلل را یکی از طیف های 
سنتی و جهادی افغانستان می داند 
اما از نظر آنها اشــرف غنی و تیمش، 

اساساً عناصری هســتند که از سوی 
ایاالت متحده به کار گرفته شده اند. 
بر این اساس بدون تردید بازنده این 
نبرد سیاسی، اشــرف غنی و تیم او 
خواهند بــود. از منظــر دیگر به نظر 
می رســد که تمام این روند در حال 
مدیریت از ســوی پاکســتان است. 
توجه داشته باشید که اگر اسالم آباد 
به آمریکا و طالبان چراغ ســبز نشان 
نمی داد، قرارداد دوحه میان طالبان و 
واشنگتن منعقد نمی شد و حتی حاال 
شاهد برگزاری نشست بین االفغان در 

دوحه نبودیم. 
پاکســتان به دنبال آن اســت تا 
همانند گذشــته افغانســتان را به 
عنوان حوزه نفوذ سنتی خود به دنیا 
معرفی کند و به همین جهت اســت 
که می گوییم دولت عمران خان و به 
خصوص نظامیان پاکستان در حال 
صحنه آرایــی نهایی برای تشــکیل 
دولت در افغانســتان بــا محوریت 
طالبان هستند. شــکی وجود ندارد 
که بخش تندروی طالبــان با صلح و 
آتش بس مخالف است و واقعیت این 
اســت که ما یک طالباِن یکدست را 

مشاهده نمی کنیم. 
بــه همین جهــت خــروج تمام 
نیروهای آمریکا از افغانســتان یک 
خوش بینی مه آلود به نظر می رســد 
و از اینرو وزنه سیاســی فعاًل به نفع 
طالبان سنگین است. به همین جهت 
در دور اول مذاکرات، طالبان و دولت 
افغانستان به آرامی با یکدیگر سخن 
خواهند گفت و فعاًل شاهد آن هستیم 
که دو طرف می خواهند وزِن یکدیگر 
را محاســبه کنند. این دقیقاً همان 
وزن کشی سیاســی است که حاال در 

دوحه اتفاق افتاده است. 

سایه ابهام بر دور اول مذاکرات میان طالبان و دولت افغانستان 

وزن کشیِ سیاسی در دوحه
خروج تمام نیروهای 

آمریکا از افغانستان یک 
خوش بینی مه آلود به نظر 

می رسد و از این رو وزنه 
سیاسی فعالً به نفع طالبان 

سنگین است و به همین 
جهت در دور اول مذاکرات 
طالبان و دولت افغانستان 
صرفاً به آرامی با هم سخن 

خواهند گفت

سخنان عمران خان را 
باید بدون تردید شاه کلید 

مذاکرات بین االفغان 
دانست؛ چراکه این 

پاکستان است که طالبان 
را به وجود آورد و طی این 

سال ها در حال هدایت 
جریان مذکور بوده و حاال 
به دنبال چیدن میوه این 

پرونده است

روس ها روز گذشته )یکشنبه( برای شرکت در انتخابات محلی در ده ها منطقه این کشور به پای صندوق های رای رفته اند. 
به گزارش رویترز، این در حالی است که ناظران، این انتخابات را به منظور تشخیص نشانه های نارضایتی عمومی از حزب حاکم 
روسیه موسوم به حزب روسیه متحد در پی مسمومیت یک منتقد کرملین به نام آلکسی ناوالنی زیر نظر دارند. ناوالنی ۴۴ ساله 
امیدوار به تضعیف تسلط حزب روسیه متحد بر مناطق این کشور بوده و قبل از آنکه چندی 
پیش به شدت حالش بد شود از حامیانش خواسته بود در انتخابات علیه این حزب رای دهند. 
حزب روسیه متحد که طرفدار والدیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور است بر سیاست 
منطقه ای در این کشور مسلط است اما انتخابات اخیر در پی سالها نارضایتی عمومی از روند 
تنزل پیدا کردن دستمزدها و همچنین نارضایتی از عملکرد دولت روسیه در قبال همه گیری 

کروناویروس برگزار می شود. 

پلیس در جزیره لسبوس یونان برای متفرق ساختن مهاجرانی که در اعتراض به طرح احداث کمپ جدید به جای کمپ 
قبلی از بین رفته بر اثر آتش سوزی تظاهرات کرده بودند، از گاز اشک آور استفاده کرد. به گزارش سی.ان.ان، مهاجران در 
طول جاده اصلی بین شهر مایتیلن و محل ساخت کمپ جدید دست به اعتراض زدند. این کمپ جدید قرار است از سوی 
مقام ها بعد از آنکه کمپ قبلی موســوم به کمپ موریا چند روز پیش در آتش سوزی 
از بین رفت، ساخته شود. پلیس یونان اســتفاده از گاز اشک آور برای متفرق ساختن 
معترضان را تایید کرده است. به گفته این پلیس، حدود ۳۰۰ مهاجر روز شنبه در کمپ 
جدید اسکان مجدد پیدا کردند. مهاجران از تداوم حضورشان در کمپ های آوارگان 
ناراضی بوده و می خواهند این جزیره را ترک کنند اما دولت یونان روز جمعه اعالم کرد 

باجگیری برای جابه جا کردن آنها را نمی پذیرد.

پلیس یونان با گاز اشک آور مهاجران معترض را سرکوب کردبرگزاری انتخابات محلی در روسیه

در تازه ترین مــوج از اعتراضات گســترده به دنبال 
انتخابات ریاســت جمهوری جنجالی بالروس، هزاران 
تن از مردم این کشور در مینسک تجمع کرده و خواستار 
آزادی یکی از رهبران اپوزیســیون محبوس شدند؛ در 
جریان این تجمع پلیس دســت کم ۴۶ تن از معترضان 
را بازداشــت کرد. به گزارش رویترز، پــس از آنکه اکثر 
چهره های اپوزیسیون بالروس بازداشت و یا به فرار از این 
کشور مجبور شدند، همچون سوتالنا تیخانوفسکایا که 
رقیب الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری این کشور 
در انتخابات اخیر بود، ماریا کولســنیکووا ۳۸ ســاله به 
عنوان یکــی از چهره های کلیدی اپوزیســیون پدیدار 
شده است. معترضان می گویند در انتخابات ۹ اوت سال 
جاری میالدی تقلب شد تا به لوکاشــنکو یک پیروزی 
قاطعانه ساختگی بدهد و ســوتالنا تیخانوفسکایا که در 
آن زمان به لیتوانی فرار کرد، پیروز واقعی این انتخابات 

بوده است. لوکاشنکو که ۲۶ سال است در مسند قدرت 
نشسته، این مساله را رد کرده و تاکید دارد که قدرت های 
خارجی پشــت این اعتراضات قرار دارند. دست کم پنج 
هزار معترض که اکثر آنها خانم بودند روز شنبه در مرکز 
مینسک تجمع کرده و فریاد لوکاشــنکو برو و ماشا که 
یک جایگزین رایج بــرای نام ماریاســت در حمایت از 

کولسنیکووا سر دادند.

پلیس رژیم صهیونیستی بامداد یکشنبه برای متفرق 
کردن تظاهر کنندگان مقابل اقامتگاه »بنیامین نتانیاهو« 
نخست وزیر این رژیم در قدس اشغالی، با آنها درگیر شد. 
به نوشته روزنامه جروزالم پست، در پی تالش معترضان 
برای برچیــدن موانع پلیس و عبور از آنهــا برای نزدیک 
شدن به اقامتگاه نتانیاهو، نیروهای امنیتی چند بار با آنها 
درگیر شدند. بر این اساس، پلیس قدس اشغالی با ادعای 
اینکه تظاهرات کنندگان نه تنها آرامش عمومی را برهم 
زده بلکه اعمال خرابکارانه انجام می دادند، حداقل ۹ نفر 
از آنها را بازداشــت کرد. این سیزدهمین هفته پیاپی بود 
که چند هزار نفر از معترضان به عملکرد نتانیاهو، با تجمع 
مقابل اقامتگاه وی در قدس اشــغالی خواستار استعفای 
شدند. پلیس اســرائیل شــمار معترضان را حداقل ۲۵ 
هزار نفر برآورد کرده اســت. تظاهرات کنندگان با حمل 
پالکاردهایی با نوشــته هایی از جملــه »ُجرم وزیر« به 

جای کلمه »نخســت وزیر او را زندانی کنید« و »بازی به 
پایان رسیده« به اتهامات فساد نتانیاهو اعتراض و بر لزوم 
استعفای وی تاکید کردند. این در حالیست که بسیاری 
از رسانه های اســرائیل بر این عقیده هستند که نتانیاهو 
علیرغم آنکه تمرکز خود را روی پرونده عادی ســازی با 
اعراب معطوف کرده، اما مردم هیچ اعتنایی به ان ندارند و 

پیگیر مطالبات معیشتی خود هستند.  

بازداشت ده ها معترض بالروسی در تظاهرات ضد دولتی مینسکدرگیری پلیس اسرائیل با مخالفان نتانیاهو

خبرخبر


