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 ترامپ  و شی 
آغازگر جنگ سرد نوین؟

رهبران چین و آمریکا جنــگ لفظی تند و 
تیزی بر سر شیوع کروناویروس و کووید-۱۹ به 
راه  انداخته اند و هر دو تمایل دارند پایگاهشان را 
در داخل حفظ کنند. با ادامه لفاظی ها وقوع یک 
جنگ سرد جدید دور از انتظار نیست. جولیان 
بورگر و اما گراهام-هریســون در مطلبی برای 
آبزرور با اشــاره به بحران کرونا و تیرگی روابط 
چین و آمریکا در بررسی رویارویی های جدید 
در حال ظهور می نویســند: »در واقع سیاست 
خارجی، توجــه چندانــی را در کمپین های 
انتخابات آمریکا به خــود اختصاص نداد. این 
حــوزه در حد چنــد دقیقــه در مناظره های 
انتخابــات درون حزبــی دموکرات هــا مورد 
بحث قرار گرفــت اما این برای قبل از شــیوع 
کروناویروس بود. در حال حاضر احساســات 
ضد چین، تم اولیه تالش دوباره دونالد ترامپ 
برای تثبت جایگاهش در کاخ ســفید از طریق 
انتخابات را تشکیل می دهد، آن هم در شرایطی 
که جایگزین کارآمدی وجود ندارد. مانور روی 
وضعیت اقتصادی، آنطور که رئیس جمهوری 
آمریکا انتظار دارد، یا مانور روی واکنش دولت 
او به شیوع کرونا با توجه به تلفات انسانی بسیار 
باال غیر ممکن به نظر می رسد. چین هراسی اما 
جذاب ترین گزینه کنونی به شمار می رود، چرا 
که می تواند هــر دو ناکامی را توجیه کند. جود 
بالنشت، کارشناس چینی در مرکز مطالعات 
اســتراتژیک و بین الملل می گوید: متاسفانه، 
این رویه گاهی اوقــات منطق عبور از یک مانع 
بالقوه در سیســتم های دموکراتیک محسوب 
می شود. حتی اگر این رویکرد صدمات جانبی 
ملی چشمگیر به همراه داشته باشد، زمانی که 
بحث بقای سیاســی در میان باشد، بد خوب 
جلوه می کند. کمپین های ریاست جمهوری 
آمریکا با موضوع چین رنگ و بوی پیچیده ای 
گرفته اســت. حامیان ترامپ روز جمعه موج 
جدیدی از حمالت تبلیغاتــی علیه جو بایدن 
به راه انداختند و از او بــه عنوان »پکن بایدن« 
یاد کردند و از سخنان ویرایش شده گذشته او و 
یادداشتی به زبان چینی در مدح چین استفاده 
کردند. کمپین بایدن هم تبلیغات مشــابهی 
داشت و در آن از سخنان گاها چرب و نرم ترامپ 
در ستایش شی جینپینگ و استقبال اولیه گرم 

او از چین بابت واکنش به این پاندمی بهره برد.

ســوابق این دو نامزد از عمق ماجرا حکایت 
دارد. هر دوی آن ها در قبال یک شریک تجاری 
قدرتمند با ســابقه حقوق بشــری نه چندان 
روشن چاپلوسی داشته اند، با این حال چاپلوسی 
اغراق آمیز ترامپ مقابل شی جینپینگ در سطح 
دیگری است.    براساس فرضیه ای که در هر دو 
کمپین وجود دارد و آمارها آن را تایید می کند، 
هر نوع ارتباطی با چین برای انتخابات سم است. 
نتایج تحقیقات ماه گذشته پیو نشان می دهد 
دو سوم آمریکایی ها دیدگاهی منفی برابر چین 
دارند. این بی اعتمادی از زمانی که ترامپ روی 
مسوولیت چینی ها روی شــیوع کرونا تاکید 
بیشــتری کرده، عمیق تر شده اســت. با این 
پس زمینــه، کارزار انتخاباتی آمریکا به جنگ 
پیشنهادات برای جنگ طلبانه ترین سیاست ها 
علیه چین تبدیل شده است و رئیس جمهوری 
آمریکا در روزهای گذشته به انتهای این طیف 
رسید. ترامپ در گفت وگو با فاکس نیوز با بیان 
اینکه  ممکن اســت ما کل روابطمــان را قطع 
کنیم مدعی شــد که چنین اقدامی می تواند 
۵۰۰ میلیارد دالر به ســود آمریکا تمام شود! 
انتظار می رود ترامپ به عنوان رئیس جمهوری 
کنونی آمریــکا حرف و عملــش را یکی کند؛ 
بنابراین لفاظی های تند و تیز انتخاباتی احتماال 
روی روابط آمریکا و چین تاثیرات چشمگیری 
خواهد داشــت و همیــن موضــوع می تواند 
تاثیر مخربی روی اقتصــاد جهانی و همکاری 
چندجانبه گذاشــته و در عین حال، خطرات 
کوچک اما رو به رشــد درگیری را تقویت  کند. 
میرا رپ-هوپــر، کارشــناس امنیتی منطقه 
آسیا - پاسیفیک در شــورای روابط خارجی 
می گوید: تمام عالئم حاکی از آن است که این 
دولت پا را فراتر خواهد گذاشت تا تقصیر شیوع 
این پاندمی را بیشــتر به گردن چین بیندازد و 
سیاست هایی را دنبال کند که آنرا سخت گیرتر 

علیه چین نشان دهد. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 صلح در افغانســتان یــک آرزوی 
دیرینه بوده و هم اکنون مردم این کشور 
چشمشــان به دهان سیاســتمداران 
و نظامیــان اســت تا شــاید یک خبر 
نویدبخش از آنها بشنوند. تاریخ به خوبی 
گواه می دهد که افغانســتان از ۱۹7۹ 
تاکنون به مدت 4۱ ســال درگیر انواع 
و اقســام جنگ ها و ناآرامی بوده است. 
در اواخر دهه 7۰ میالدی لشگر چهلم 
ارتش سرخ شوروی وارد این کشور شد 
تا بتواند پرچم کمونیست را در آنجا به 
اهتزاز درآورد و ســرود انترناسیونال را 
در سراسر این کشــور بنوازد. مسکو در 
آن زمان به امید اینکه بتواند افغانستان 
را مانند ســایر جمهوری هــای خود 
)ازبکســتان، آذربایجان، ارمنستان، 
قزاقســتان و غیــره( وادار به پذیرش 
خط مشی کمونیســت کند، وارد این 
کشــور شــد و البته هزینه های بسیار 
ســختی را متحمل شــد. به یاد دارم 
در ســال ۱3۹۵ زمانی که در مصاحبه 
اختصاصی با لوان جاگاریان )سفیر فعلی 

فدراسیون روسیه در تهران( از او در مورد 
افغانستان و اقدامات ارتش سرخ شوروی 
ســوال کردم، صریحاً اعالم کرد که آن 
کار، اشتباه بود و نباید صورت می گرفت؛ 
چراکه فرهنگ، اجتماع و حتی سیاست 
در این کشور با اســالم گره خورده بود 
و نمی توانســتیم این موضوع را تغییر 
دهیم یا به جای آن فرهنگی کمونیستی 
را جایگزیــن کنیم. ایــن موضوع یک 
حقیقت محض است که افغان ها اساساً 
انسان های سرســخت و رنج دیده ای 
هستند. از چنگیز خان مغول گرفته تا 
ارتش ســرخ و کماندوهای آمریکا، به 
دالیل مختلف بر این کشور تاخته اند و 
هر کدام هم دالیل خودشان را داشته اند؛ 
اما هیچکدام از آنها نتوانستند آرامش را 
برای مردم افغانستان به ارمغان بیاورند. 
بخشــی از دالیل این اتفاق ها، حضور 
القاعده در افغانســتان و ارتباط آنها با 
طالبان بود که نهایتاً ۱۱ سپتامبر 2۰۰۱ 
را بــه وجــود آورد. فروریختن هیمنه 
ایاالت متحده آن هم توسط یک گروه 
بنیادگرای رادیکال به رهبری اســامه 
بن الدن، بهانه خوبی برای آمریکایی ها 
به وجود آورد که برای مبارزه با تروریسم 
و سرکوِب آن به افغانستان لشگرکشی 

کنند. ورود نظامیان ایاالت متحده به 
افغانستان بدون تردید منافعی را برای 
آمریکا از حیث نظامی، اســتراتژیک، 
ژئوانرژی و اقتصادی به همراه داشته و 
دارد اما مساله اینجاست که آمد و شد 
آنها به همسایة شرقی ایران نتوانست 
افراط گرایی و تروریســم را از بین ببرد. 
بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده، 
حدود 2۰ تا 2۵ گروه تروریســتی در 
خاک افغانستان مشــغول به فعالیت 
هستند که این آمار منهای فعالیت های 
داعش در شرق و مرکز این کشور است. 
به همین جهت ســخن گفتن از صلح 
در افغانستان به نظر می رسد کمی زود 
است و البته برخی دیگر اعتقاد دارند که 

این یک امر دست نیافتنی است. 
عبداهلل و طالبان: دو لبة تیغ!    

واقعیــت این اســت کــه صلح در 
افغانستان فقط موضوعی است که اگر 
پدیدار شود، بدون تردید ایاالت متحده 
را مجبور به حاشیه نشینی می کند؛ به 
عبارتی دیگر اگر در افغانســتان شاهد 
به وقوع پیوستن صلح یکپارچه شویم، 
عماًل منافــع ایاالت متحــده به خطر 
می افتد؛ چراکه واشنگتن از خلق و توزیع 
بحران منافع خود را تامین می کند، مگر 

کشورها و اهدافی که بهم ریختگی در 
آنجا نتیجه ای در بر ندارد و عماًل باید در 
این نقاط به صورت پنهان )نه آشکار( کار 
را جلو برد. در این مسیر سناریوی ایاالت 
متحده عالوه بر بهم ریختگی امنیتی، 
ایجاد گسست سیاسی، قومی و مذهبی 
در افغانســتان بوده که به صو.رت های 
مختلف شــاهد اجرای آن بوده ایم. به 
عنوان مثال در ســال 2۰۱4 میالدی 
شاهد آن بودیم که آمریکایی ها به حدی 
تقلب در انتخابات ریاست جمهوری را 
رواج دادند که درنهایت اشــرف غنی با 
کمی اختالف از عبداهلل عبداهلل پیشی 
گرفــت. در آن زمان جان کــری، وزیر 
خارجه وقت ایاالت متحــده با راهکار 

مربوط بــه خود کاری کــرد که دولت 
افغانستان به صورت مشترک با حضور 
اشرف غنی و عبداهلل تشکیل شود اما آنها 
اشرف غنی را به عنوان رئیس جمهوری 
افغانســتان انتخاب کردنــد و عبداهلل 
ریاست اجرایی دولت را به عهده گرفت. 
دلیل اینکه چرا اشــرف غنــی در ان 
زمان و در حالت فعلی به عنوان رئیس 
جمهور انتخاب شــد، به پشتون بودن 
او برمی گردد؛ راهبــرد ایاالت متحده 
در مورد ســاختار قدرت در افغانستان 
به گونه ای اســت که معتقدند رئیس 
جمهور باید از قوم پشتون انتخاب شود 
تا از آن طریق طالبان هم قدرتش را در 
پشت صحنه حفظ کند و از سوی دیگر 
تمام ساختار قدرت به هزاره ها، ازبک ها 
و تاجیک ها که از گذشته تاکنون با ایران 
همراه و هماهنگ بوده اند، نرسد. بر این 
اساس در انتخاب ریاست جمهوری این 
دوره که در مهرماه سال ۱3۹8 برگزار 
شد، مجدداً شاهد مهندسی آن توسط 
ایاالت متحده بودیم که باز هم اشــرف 
غنی به عنوان رئیس جمهوری این کشور 
انتخاب شد و در آنجا جدال میان عبداهلل 
و جناح غنی باال گرفت. بر هر ترتیب با فراز 
و فرودهای متعدد شاهد آن بودیم که روز 
یکشنبه توافق نهایی بر سر تقسیم قدرت 
میان عبداهلل و اشرف غنی به امضا رسید. 
بر اساس این توافق، ریاست شورا عالی 
مصالحه به عبداهلل واگذار شد و قرار بر 
این شد تا ۵۰ درصد ار کابینه هم توسط 

او تعیین شود.
 از ســوی دیگر والی های والیات و 
برخی از سفرا هم از سوی طیف عبداهلل 
انتخاب خواهد شد ولی مساله اینجاست 
که طالبان قبل از امضــای این توافق 
رسماً اعالم کرد که این شورا برای آنها 
وجاهت ندارد و با عبداهلل، خارج از این 
شــورا گفت وگو می کند. ایــن مدل از 
موضع گیری به خوبی نشان می دهد که 
او راه بسیار سختی را در مورد مذاکرات 
صلح با طالبان در پیش دارد. این مساله 
فقط در مسائل سیاسی خالصه نمی شود 
بلکه موضوعات امنیتی و میدانی را هم در 
بر می گیرد. به عنوان مثال روز گذشته 
)دوشنبه( و تنها با گذشت کمتر از 24 
ســاعت از امضای توافق نهایی اشرف 
غنی و عبداهلل، انفجــار یک خودروی 
بمبگذاری شــده با عامل انتحاری در 
نزدیکی واحد ویژه اداره امنیت ملی در 
والیت غزنی، واقع در شرق افغانستان 

دســت کم هفت کشــته و بیش از 4۰ 
زخمی بر جای گذاشت. چند ساعت بعد، 
ذبیح اهلل مجاهد )سخنگوی طالبان( در 
پیامی توییتری مسئولیت این انفجار را 

برعهده گرفت! 
اقداِم طالبان صریحــا به عبداهلل و 
غنی این پیام را مخابــره می کند که 
جریان مذکور همچنان بر سر موضع 
قبلی خود ایســتاده و تا آخرین نفس 
دولت را به چالش می کشاند. به عبارتی 
دیگر این اقدام و اقدام های بعدی می 
تواند نشــان دهنده عــدم تمایل این 
جریان به مصالحه با عبداهلل و به صورت 
کلی دولت افغانستان باشد. نکته ای که 
در اینجا باید مورد نظر قرار بگیرد این 
است که بر اساس توافق اخیری که به 
اختالفات سیاسی میان اشرف غنی و 
عبداهلل عبداهلل پایان داد، »عبدالرشید 
دوستم« به رتبه مارشال در نیروهای 
مسلح ارتقا یافته و عضو شورای عالی 
دولت و شورای امنیت این کشور شده 
است. او کسی است که طالبان را بارها 
از اقصی نقاط افغانستان در زمان جهاد 
و جنگ هــای داخلی بیــرون کرده و 
احتماالً در آینده نزدیک سوار بر اسب 
معروفش به جبهه جنگ علیه طالبان 
می پیونــدد. در این میــان باید توجه 
داشت که توافق طالبان و آمریکا تنها به 
نفع نظامیان ایاالت متحده تمام شده 
است؛ چراکه طالبان همچنان حمالت 
خود علیه دولت را ادامــه می دهد. از 
سوی دیگر عبداهلل عالوه بر طالبان با 
تیم ثبات و همگرایــی که هم قطاران 
سابق خود به حســاب می آیند بر سر 
توافق با اشرف غنی نزاع و اختالف دارد 
و این یکی دیگر از موضوعاتی است که 

عبداهلل را با موانعی روبرو خواهد کرد.

نگاهی به موانع پیش روی عبداهلل عبداهلل در راه صلح افغانستان 

انتحار و تشدید اختالف! 
اقداِم  دیروز طالبان در 

انفجار یک خودروی 
بمبگذاری شده در والیت 
غزنی، صریحا به عبداهلل 
و غنی این پیام را مخابره 
می کند که جریان مذکور 

همچنان بر سر موضع 
قبلی خود ایستاده و دولت 

را به چالش می کشاند و 
نشان دهنده عدم تمایل 

این جریان به مصالحه است

راهبرد ایاالت متحده 
در مورد ساختار قدرت 

در افغانستان به گونه ای 
است که معتقد است 

رئیس جمهور باید از قوم 
پشتون انتخاب شود تا از آن 
طریق طالبان هم قدرتش را 

در پشت صحنه حفظ کند

رهبر جریان صدر عراق به برافراشته شدن پرچم همجنس گرایان توسط هیئت اتحادیه اروپا در عراق واکنش نشان داد. به 
گزارش خبرگزاری المعلومه، برافراشته شدن پرچم همجنس گرایان توسط هیئت اتحادیه اروپا در عراق با همکاری سفارت کانادا 
و انگلیس در روز جهانی مبارزه با هراس از همجنس گرایان واکنش های شدیدی را از سوی مسئوالن عراقی به دنبال داشت. مقتدی 
صدر، رهبر جریان صدر عراق در واکنش این اقدام را انتقال معصیت و الحاد و آداب ناپسند از 
جوامع دیوانه غرب به جوامع اسالمی دانست. وی از دولت عراق خواست پاسخ جدی به این 
اقدام اتحادیه اروپا و سفارت های کانادا و انگلیس بدهد. رهبر جرین صدر همچنین از پارلمان 
خواست عامالن را محاکمه کرده و اتحادیه اروپا را به عذرخواهی وادار کند. صدر همچنین 
خواهان برافراشته شدن پرچم های اسالمی و مسیحی و یهودی بر فراز سفارت های عراق در 

کشورهای اتحادیه اروپا در واکنش به این اقدام شد.

میزان حمایت از »آبه شــینزو«، نخســت وزیر ژاپن به پایین ترین حد در دو سال اخیر رســید. شرکت کنندگان در یک 
نظرسنجی جدید از عملکرد وی در مقابله با شــیوع کرونا و همچنین به دلیل تالش وی برای تصویب الیحه ای که به او برای 
انتخاب دادستان های ارشد قدرت بیشتری می دهد، ابراز نارضایتی کرده اند. به گزارش بلومبرگ، این نظرسنجی که توسط 
روزنامه »آساهی« در روزهای شنبه و یکشنبه انجام و روز گذشته )دوشنبه( منتشر شد 
نشان داد حمایت از آبه 8 درصد نسبت به یک ماه گذشته کاهش داشته و به 33 درصد 
رسیده است که پایین ترین میزان از سال 2۰۱8 یعنی زمانی است که وی با اتهام پارتی 
بازی و رابطه، در محول کردن ســمت های مهم روبرو بود. نظرسنجی دیگری از سوی 
شبکه کانال های تلویزیونی خبری ANN هم نشان داد کابینه وی با کاهش 7 درصدی 

رضایت روبرو بوده و میزان حمایت از آن به 32.8 درصد رسیده است.

حمایت از آبه شینزو  به پایین ترین حد رسیدواکنش صدر به برافراشتن پرچم همجنس گرایان در عراق!

دولت جدید اسرائیل که حاصل ائتالف میان »بنیامین 
نتانیاهو«، نخست وزیر اسرائیل و »بنی گانتز«، رهبر حزب 
آبی و سفید، است از کنســت رای اعتماد گرفت. اعضای 
پارلمان اسرائیل امروز - یکشنبه- با 73 رای موافق و 4۶ 
رای مخالف به دولت ائتالفی رای اعتماد دادند. به گزارش 
راشا تودی، دولت جدید اسرائیل که حاصل ائتالف میان 
»بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر اسرائیل و »بنی گانتز«، 
رهبر حزب آبی و سفید، است از کنست رای اعتماد گرفت. 
اعضای پارلمان اســرائیل امروز - یکشــنبه- با 73 رای 
موافــق و 4۶ رای مخالف به دولت ائتالفــی رای اعتماد 
دادند. این در حالی است که نتانیاهو پیشتر طی سخنرانی 
در کنســت گفت که دولت جدید انضمام سرزمین های 
کرانه باختری را در دســتور کار قرار خواهد داد. این در 
حالیســت که حازم قاسم، ســخنگوی جنبش حماس 
فلســطین در سخنانی نسبت به تشــکیل کابینه جدید 

اسرائیل واکنش نشان داد.  وی در این باره گفت: تشکیل 
دولت جدید اســرائیل و اضافه شدن جنایتکاران جنگی 
به دولت تندرو راســتگرای آن چالش های فلسطینی ها 
را بیشتر و بیشــتر خواهد کرد. حازم قاســم افزود: ملت 
فلسطین اعتنایی به تشکیل کابینه جدید دولت اسرائیل 
نخواهد کرد و به مبارزه قانونی خود تا بازگرداندن کامل 

سرزمین و مقدسات خود از پا نخواهد نشست.

حزب مخالف کارگران برزیل به دنبــال آغاز فرآیند 
اســتیضاح رئیس جمهوری راســت گرای این کشور به 
دلیل ســوءمدیریت در مواجهه با بحران کروناســت. به 
گزارش تارنمای شبکه تله سور، حزب کارگران قرار است 
درخواست رســمی خود را برای آغاز فرآیند استیضاح » 
ژائیر بولســونارو « به مجلس نمایندگان این کشور ارائه 
کند. کمیسیون اجرایی این حزب چپ گرا این درخواست 
را ارائه خواهد کرد. احــزاب دیگر برزیل از جمله جنبش 
سوسیالیســم، برخی ســازمان های مدنی و شماری از 
نهادهای حقوقی از این طرح استیضاح حمایت کرده اند. 
در همین حال » گلیسی هافمن « رئیس حزب کارگران 
برزیل در نشســتی اعالم کرد: با دولت کنونی در برزیل 
هیچ کاری از پیش نمی رود. بولســونارو در حل بحران 
کرونا در برزیل ناتوان بوده و صالحیت اداره این کشــور 
را ندارد. تاکنون بیش از 24۱ هزار نفر در برزیل به کرونا 

مبتال شــده اند و این روند همچنان صعودی بوده و بیش 
از ۱۶ هزار فوتی داشته اســت. حزب کارگران برزیل در 
همین راستا در حال جلب حمایت سایر احزاب و نهادهای 
مختلف بــرای به جریان انداختن رســمی اســتیضاح 
رئیس جمهوری این کشور اســت. لوال داسیلوا و دیلما 
روسف رئیســان جمهوری پیشــین برزیل نیز فعالیت 

سیاسی خود را تحت این حزب پیش برده اند.

دولت جدید اسرائیل از کنست رای اعتماد گرفت طرح استیضاح رئیس جمهوری برزیل جدی تر شد

خبرخبر


