
t oseei r ani . i r
3

خبر اقتصادی

جهان شماره   658 /   پنجشنبه 22 آبان   1399  /   26 ربیع االول 1442  /  12 نوامبر   2020

انتقاد کابل از پناه دادن طالبان 
به رهبران القاعده 

آژانس اطالعاتی 
افغانســتان ضمــن 
اعالم اینکه نیروهای 
امنیتی این کشــور 
یکی از اعضای ارشد 
منطقه ای القاعده را در جنوب غربی افغانســتان 
به هالکت رساندند، گروه شــبه نظامی طالبان 
را به پناه دادن به این فــرد متهم کرد. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، براســاس توافق امضا شده با 
آمریکا در فوریه ســال جاری میالدی، طالبان با 
قطع روابط با گروه های شــبه نظامی بین المللی 
از جمله القاعده موافقت کرد. آژانس امنیت ملی 
افغانستان در بیانیه ای گفت: نیروهای امنیتی در 
جریان عملیاتی در والیت فــراه یکی از رهبران 
القاعده را که توســط طالبان در آنجــا پناه داده 
شده بود و محافظت می شد، به هالکت رساندند. 
این در حالی اســت که طالبان در واکنش به این 
بیانیه گفت درباره این موضوع تحقیق می کند. 
در حالی که طالبان با دولت کابل در دوحه برای 
دســتیابی به یک توافق صلــح مذاکره می کند، 
آمریکا قرار است طبق توافق امضا شده با طالبان 
و مشروط به ضمانت های امنیتی، نیروهای خود 
را تا مه ســال 2021 میالدی از افغانستان خارج 
کند. هنوز مشخص نیســت دولت جدید آمریکا 
به رهبری جو بایدن، رئیس جمهور منتخب این 
کشور با این توافق چگونه برخورد می کند اما اکثر 
تحلیل گران انتظار دارنــد آمریکا به پایبندی به 

این توافق ادامه دهد.
    

 خطر انتخابات چهارم 
بر سر اسرائیل 

وزیر جنــگ رژیم 
صهیونیستی بار دیگر 
پیــام تهدیدآمیزی را 
برای نخست وزیر این 
رژیم فرستاد. روزنامه 
عبری زبان یســرائیل هیوم گــزارش داد که بنی 
گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی بنیامین 
نتانیاهو، نخســت وزیر این رژیم را تهدید کرد که 
اگر بودجه کل دو ســاله را تصویب نکند، او سراغ 
صندوق های رای خواهد رفــت. بنی گانتس برای 
جلوگیری از انتخابات چهارم، بــه ائتالف حاکم با 
نتانیاهو پیوسته بود. وی گفت: زمان در حال اتمام 
است و ائتالف آبی و سفید خواهان تصویب بودجه در 
سریع ترین زمان ممکن است، وگرنه سرنوشت همان 
ورود به انتخابات جدید کنست )پارلمان اسرائیل( 
خواهد بود. بنی گانتس تصریح کرد که حزب حاکم 
)لیکود( تصویب بودجه آتی را به تاخیر می اندازد در 
حالی که باید آن بودجه را در ماه اوت گذشته تصویب 
می کرد و آن را چندین بار و بدون ذکر دلیل به تاخیر 
انداخته است. اختالفات میان نتانیاهو و بنی گانتس 
به دو دلیل است، نخست بر ســر مدیریت اراضی 
اشغالی در سایه کرونا و مساله دیگر، عدم تصویب 
بودجه. این نزاع در حالی رخ داده که منتقدان نتانیاهو 
همچنان خواهان استعفای او از مقام نخست وزیری 
هستند که بخشی از آن به باخِت ترامپ در انتخابات 

آمریکا مربوط است. 
    

عربستان آزادی فعاالن زن را 
بررسی می کند

سفیر عربستان در 
انگلیس تصریح کرد 
که ریاض عفو فعاالن 
زن بازداشتی از جمله 
لجین الهذلول را قبل 
از میزبانی از نشســت ســران گــروه 20 در ماه 
میالدی جاری بررســی می کند. به گزارش ارم 
نیوز، خالد بن بندر بن ســلطان بن عبدالعزیز آل 
سعود، سفیر عربستان در انگلیس در مصاحبه با 
گاردین تصریح کرد: دادگاه های عربستان بر این 
باور هستند که این زنان گناهشان فراتر از صرف 
دفاع از حق رانندگی کردن است، اما مناقشه ای در 
وزارت خارجه مبنی بر این در جریان است که آیا 
ادامه بازداشت آن زنان علت پشت این امر است یا 
خیر. وی تصریح کرد: در داخل نظرات متفاوتی در 
خصوص این پرونده وجود دارد و برخی می گویند 
که مهم نیســت دیگران چه بــاوری دارند؛ مهم 
انجام دادن اقدام مناســب برای کشورمان است 
و اگر افراد قوانین ما را از عمد نقض کنند، باید بر 
اساس آن قوانین مجازات شوند. در مقابل افرادی 
وجود دارند که می گویند این مسئله شایسته این 
امر نیســت، آنها را بگذارید از زندان خارج شوند 
بگذارید زندگی شــان را کنند و آنها را را نادیده 
بگیرید. ســفیر عربســتان گفت: استدالل های 
مخالف یا موافق با رأفت به خرج دادن در حق این 

افراد، شایان ذکر است. 

جهان نما

فرشاد گلزاری

 برای اولین بــار در تاریخ آمریکا، 
یک رئیس جمهور مشــغول به کار از 
اذعان به شکست خودداری می کند، 
آن هــم در وضعیتی که به شــکلی 
آشــکار و بی چون و چرا در انتخابات 
ریاست جمهوری مغلوب شده است. 
این مســاله عاملی شــده تا ناظران، 
شهروندان و کارشناسان نگران شوند 
که شــاید ترامپ به نوعی برای به راه 
انداختن کودتا آماده می شود یا قصد 
دارد از هوادارانش بخواهد برای حفظ 
حاکمیتش دست به خشونت بزنند. 
شاید استفاده از واژه »کودتا« از نظر 
کسانی که سال های ســال است در 
حوزه آمریکا مشغول به کار هستند، 
درست نباشد اما مساله اینجاست که 
بسیاری از تحلیلگران چپ اندیِش دنیا 
بر این عقیده هستند که ایاالت متحده 
دهه  هــا در جای جای دنیــا اقدام به 
راه اندازی کودتا کرده است و حاال بعید 
نیست که همین اتفاق در داخل خاک 
آمریکا رخ دهــد. اینکه تحلیل طیف 
مذکور تا چه حد درست یا غلط باشد، 

مهم نیست؛ مهم آن است که ترامپ 
به عنوان رئیس جمهور مســتقر، که 
تا 20 ژانویه هم در کاخ سفید حضور 
خواهد داشــت، دســت به کارهایی 
خواهد زد که می تــوان آن را مصداق 
بارز کودتا دانســت. این مساله باعث 
شــده تا دموکرات ها بیش از هر زمان 
دیگر نگران اوضاع و احوال شوند. این 
نگرانی بدون شک در وهله اول مربوط 
به انتقال قدرت خواهد بود و در فاز دوم 
به مساله تعمیق شکاف های اجتماعی 
مربوط است که به نظر آنها دموکراسی 
در آمریکا را هدف گرفته است. در این 
راســتا، امتناع دونالد ترامپ از اذعان 
به شکســت در انتخابات سوم نوامبر 
موضوع داغ این روزها به شمار می آید 
که همه را نگران کرده است؛ به گونه ای 
که »جــو بایدن« آن را »شــرم آور« 
خواند. او معتقد اســت که این قبیل 
اقدامات ترامپ، به میراث ریاســت 
جمهوری او ضربه خواهد زد. بایدن در 
جای دیگری از سخنانش اعالم کرده 
که از صحبت هایش با رهبران خارجی 
متوجه شده اســت که آنها امیدوارند 
نهادهای دموکراتیک ایاالت متحده 
بار دیگر قدرتمند و ماندگار باشــند. 
این اظهارات نامزد دموکراِت انتخابات 

آمریکا به خوبی نشان می دهد که همه 
دنیا به دقت در حال رصِد رفتار ترامپ 
و اوضاع و احوال آمریــکا تا 20 ژانویه 
هســتند و به هر ترتیب منتظرند تا 
ببینند کــه تا آن روز چــه اتفاقی رخ 
خواهــد داد. نگرانــی دموکرات ها از 
انتقال قدرت صرفاً بخشی از وضعیت 
کنونی آمریکا به حساب می آید، و در 
این میان نگرانی جدی تِر آنها این است 
که چرا ترامپ در این روزهایی که همه 
در حال جنب و جوش پساانتخاباتی 
هستند، ساکت مانده است. این سکوت 
ترامپ را نمی توانیم به عنوان پذیرش 
شکست در انتخابات ریاست جمهوری 
بدانیم، بلکه باید آن را نوعی مهندسِی 
اوضاع دانست. باید به این درک برسیم 
که او طیف گسترده ای از مردم آمریکا 
را رهبری می کند؛ چراکه بر اساس آمار 
موجود، ترامپ در انتخابات امســال، 
هفت میلیون رای بیشتر از انتخابات 
ســال 2016 میالدی کســب کرده 
و این نشــان می دهد که او همچنان 
پایگاه اجتماعی مستحکمی در میان 
مردم آمریــکا دارد. او با شــعارهای 
ناسیونالیستی خود به نوعی جای پای 
خود در میان طیفی که ما به آنها عوام 
می گوییم محکمتر از گذشــته کرده 

اســت. این طیف از منظر  ما گروهی 
پوپولیســِت افراط گــرا به حســاب 
می آیند که در دســته بندی سیاسی 
در ساختار آمریکا، جایگاهِ منتهی الیه 
دســِت راســت را به خود اختصاص 

می دهد. 
جاری شدن سیل شکایات!

به دست آوردن این جایگاه در میان 
تودة آمریکایی ها باعث شده تا ترامپ 
به این ســمت برود که خود را منجی 
آرای عمومــِی طرفدارانــش به دنیا 
معرفی کند و بر همین اســاس است 
کــه می بینیم »کایلــی مک انانی«، 
ســخنگوی کاخ ســفید در سخنان 
اخیرش اعالم می کند که تیم ترامپ 

2۳۴ صفحه استشهاد در دست دارند 
که به ادعای او اثبــات می کند تقلب 
انتخاباتی رخ داده است. این سخنان 
او یــا میــدان داری رودی جولیانی، 
وکیل شخصی ترامپ در مورد تقلب 
در انتخابات آمریکا به خوبی نشــان 
می دهد او و هم قطارانش یک »جنگ 
حقوقی« تمام عیــار را کلید زده اند و 
همه در حال نظارة او هســتند. افکار 
عمومی آمریکا معتقدنــد که بایدن 
پیــروز بالمنازعه انتخابات اســت و 
رهبران جهان هم با تبریک های خود، 
این موضوع را تایید کردند ولی واقعیت 
این اســت که از منظر حقوقی هنوز 
رئیس جمهــوری آمریکا مشــخص 
نیســت! اینکه ترامپ می گوید »جو 
بایدن« صرفاً از ســوی رســانه های 
آمریکا بــه عنــوان رئیس جمهوری 
منتخب پیــروز میدان اعالم شــده، 
درست است؛ چراکه بر اساس قانون 
باید تمام آرا شــماره شــود و پس از 
آن الکترال کالج هــا اظهارنظر نهایی 
کنند و ســپس فرد پیــروز در تاریخ 
ششــم ژانویه معرفی می شــود. این 
شخص هر که باشد )چه ترامپ و چه 
بایدن(، در تاریخ 20 ژانویه بر انجیل 
قســم خواهد خورد و وارد کاخ سفید 
می شود. حاال ترامپ به دنبال آن است 
تا با به راه انداختن ســیلی از شکایات 
این روند را به تاخیر بیندازد؛ اقدامی 
که ضربه مســتقیمی به دموکراسی 
آمریــکا خواهد بود و بــه نوعی آن را 
زیر رادیکال های دستِ راســتی قرار 
داده است. مســاله دیگر، موج جدید 
اســتعفاها در پنتاگون، ســیا و سایر 
بخش های سیاسی، حقوقی و امنیتی 
ایاالت متحده است. بر اساس اخبار، 
چندی پیش جیمز اندرسون، معاون  
امور سیاستگذاری دفاعی آمریکا نامه 
استعفای خود را به دونالد ترامپ تقدیم 
کرده است. پس از آن، نشریه پولتیکو 
از برکناری مارک اســپر، وزیر دفاع 
خبر داد و به دنبال آن گفته می شود 
که کریستوفر میلر، سرپرست وزارت 
دفــاع آمریکا امــور و وظایف مربوط 
به سیاستگذاری دفاعی را به آنتونی 
تاتا سپرده اســت. در ادامه این روند، 
اتفاق بسیار مهم دیگری که رخ داده، 

اســتعفای ریچارد پیلگر، دادستان 
ارشد و مسئول رسیدگی به تخلفات 
انتخاباتــی در وزارت دادگســتری 
آمریکا است. او رسیدگی به شکایات 
بدون سند و مدرک را پدیده ای جدید 
در تاریخ قوه قضاییه آمریکا دانســته 
اســت و به همین دلیل از مقام خود 

کناره گیری کرده است. 
به حاشــیه رفتن او دقیقاً نشــان 
می دهد که فشــارهای زیادی برای 
تغییــر نتایج یــا حداقــل، حمله به 
دموکرات ها از ناحیه ترامپ روی این 
مقام قضایی ارشد آمریکایی بوده است. 
اما ترامپ حتی به »جینا هاســپل«، 
نخستین زنی که ریاســت سازمان 
سیا را به دســت گرفته، رحم نکرده 
و حاال بــه دنبال برکناری او اســت. 
احتمال برکناری او بــه حدی برای 
هم حزبی هــای ترامــپ خطرناک و 
ترســناک بوده که هم حزبی های او 
نســبت به ضربه دیــدن امنیت ملی 
آمریکا هشــدارهای جدی داده اند. 
این مولفه ها به خوبی نشان می دهد 
که ترامپ در حال تدارک یک کودتا 
نیست، بلکه به دنبال آن است تا دقایق 
نهایی بتوانــد چنان گــره ای به کاِر 
دموکرات ها بزند که باز کردن آن، ماه ها 
به طول بینجامد. بر این اساس آنچه در 
تحلیل کالن باید مورد نظر قرار بگیرد 
این است که ترامپ برخالف روسای 
جمهوری سابق آمریکا، دموکراسی 
را به رادیکال ترین شکل مورد هجمه 
قرار داده اما برچسب حقوقی بر آن زده 
است، به هر حال تا 20 ژانویه اتفاق های 
زیادی رخ خواهد داد؛ باید منتظر ماند 

و شاهد بود.

نگرانی دموکرات ها از عدم اذعان ترامپ به شکست و تشدید جنگ حقوقی 

دموکراسی زیر رادیکال 
آنچه در تحلیل کالن باید 
مورد نظر قرار بگیرد این 
است که ترامپ بر خالف 
روسای جمهوری سابق 

آمریکا، دموکراسی را 
به رادیکال ترین شکل 

مورد هجمه قرار داده، اما 
برچسب حقوقی بر آن زده 

است 

میدان داری رودی 
جولیانی، وکیل شخصی 

ترامپ در مورد تقلب 
در انتخابات آمریکا به 

خوبی نشان می دهد او و 
هم قطارانش یک »جنگ 

حقوقی« تمام عیار را کلید 
زده اند که همه در حال 

نظارة آن هستند

سران فرانسه و آلمان در نشستی مجازی، از لزوم تشدید مقررات حوزه شنگن و اصالح مقررات »مرزهای باز« در 
راستای مبارزه با تروریسم سخن گفتند. به گزارش یورونیوز، در نشست مجازی که به ریاست سران فرانسه و اتریش 
برگزار شد؛ اروپایی ها مدعی افزایش تالش ها در مبارزه با تروریسم شدند. این نشست مجازی تنها یک هفته پس از 
حمله در وین، پایتخت اتریش که چهار کشــته برجای گذاشت، برگزار شد. فرانسه نیز طی هفته های اخیر به دلیل 
اظهارات و اقدامات مقامات این کشور شاهد حمله به محل سابق تحریریه نشریه 
فکاهی »شارلی ابدو«، کشته شدن یک معلم فرانســوی و حمله با سالح سرد در 
کلیسای جامع نیس بود. در این نشســت، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، 
از لزوم »واکنش هماهنگ و سریع« کشــورهای اروپایی سخن گفت. وی به طور 
مشخص خواستار ایجاد پایگاه داده های مشترک، تبادل اطالعات و پیگیری تدابیر 

کیفری و حقوقی برای پیشگیری  شده است.

منابع میدانی در سوریه اعالم کردند، نیروهای ترکیه از سومین پست دیده بانی خود در حومه شمالی حلب عقب نشینی 
کردند. به گزارش اسپوتنیک، ده ها کامیون حامل تجهیزات از سومین پست دیده بانی ترکیه بین روستاهای الشیخ عقیل و 
قبتان الجبل خارج شده و به شهرک دارة عزة در حومه غربی حلب که تحت سیطره گروه های شورشی است، منتقل شدند. 
تعداد این کامیون ها بیش از 100 مورد بود. این منابع تأکید کردند، بقیه پست های دیده بانی ترکیه در حومه حلب و در رأس 
آن جبل عندان و الراشدین که توسط ارتش سوریه محاصره شده اند، برای عملیات 
عقب نشینی مشابه آماده شــده اند. تحرکات نیروهای ترکیه برای عقب نشینی از 
پست های دیده بانی در راستای اجرای توافق میان روسیه و ترکیه است. در حومه حلب 
پست های دیده بانی اصلی شامل الشیخ عقیل- قبتان الجبل، الهضبه الخضراء، العیس، 
جبل عندان و الراشدین و پست دیده بانی در نزدیکی شهرک الزربه در مسیر بین المللی 

حلب - دمشق تحت محاصره ارتش سوریه هستند.

عقب نشینی نیروهای ترکیه از سومین پست  دیده بانی در حلبماکرون و مرکل خواستار اصالح مقررات »مرزهای باز« حوزه شنگن شدند

تمام نماینــدگان طرفدار دموکراســی در مجلس 
محلی هنگ کنگ در اعتراض به اخراج چهار نماینده 

به دلیل فشارهای چین، به طور جمعی استعفا کردند.
هنگ کنگ دیروز چهار سیاســتمدار مخالف را رد 
صالحیت کرد. این ردصالحیت ها پس آن صورت گرفت 
که چین قانونی را برای »الزام نمایندگان هنگ کنگ به 

وطن پرستی« به تصویب رساند.
بنابر قانون تازه ای که کنگــره ملی خلق - پارلمان 
چیــن - تصویــب کــرده، قانون گــذاران در صورت 
حمایت از اســتقالل هنــگ کنگ، خــودداری از به 
رســمیت شــناختن حاکمیت چین و یا درخواست 
از نیروهــای خارجی برای دخالت در امور ســرزمین 
ردصالحیت خواهند شــد. ســاعاتی بعد نمایندگان 
دموکراســی خواه اعالم کردند در حمایــت از چهار 
نماینده دیگر اســتعفا می کنند. 1۹ نماینده پیش از 
این تهدید کــرده بودند که در صــورت رد صالحیت 

 هر یک از اعضای شــورای قانونگذاری، استعفا کنند.
وو چی وای، رهبر حزب دموکراسی خواه هنگ کنگ به 
خبرنگاران گفت: »دیگر نمی توانیم به دنیا بگوییم که 
-یک کشور با دو سیستم- هستیم. این اتفاق به معنای 
مرگ رسمی این سیستم بود.« چهار قانون گذاری که 
به تازگی ردصالحیت شــدند از جمله 12 قانونگذاری 
بودند که از حضور در انتخابــات مجلس قانون گذاری 

منع شده بودند. 

نخســت وزیر ارمنســتان در توضیح علت پذیرش 
توافق اخیر با جمهوری آذربایجان در خصوص منطقه 
مورد مناقشه قره باغ کوهســتانی تصریح کرد که در 
صورت عدم پذیرش این توافق احتمال داشت ایروان 
کنترل بر منطقه »استپاناکرت« مرکز منطقه قره باغ 
کوهســتانی را از دســت بدهد. نیکول پاشینیان روز 
گذشته )چهارشنبه( در صفحه فیس بوک خود اعتراف 
کرد که ارمنستان مجبور شد برای پایان دادن به جنگ 
در منطقه قره باغ کوهســتانی و جلوگیری از سقوط 
نظامی، توافق بــا جمهوری آذربایجــان را بپذیرد. به 
گزارش اسپوتنیک، پاشینیان در این خصوص توضیح 
داد: اگر دشمنی ها ادامه پیدا می کرد، به احتمال خیلی 
زیاد، استپاناکرت، مارتونی و آسکران سقوط می کرد 
و متعاقباً هزاران تن از ســربازان ما محاصره می شدند 
و ســقوط می کردیم. ما مجبور به امضــای این توافق 
شــدیم. وی ادامه داد که تصمیم بــه پذیرش توافق 

ارمنستان با جمهوری آذربایجان بعد از رایزنی با رئیس 
ستاد کل نیروهای مســلح و حاکمیت منطقه قره باغ 
کوهستانی اتخاذ شــد. در تاریخ نهم نوامبر )1۹ آبان 
ماه(، »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه، »الهام 
علی اف« رئیس جمهور جمهوری آذربایجان و »نیکول 
پاشینیان« نخست وزیر ارمنستان بیانیه  مشترکی را در 
خصوص آتش بس کامل در منطقه قره باغ کوهستانی 

به امضا درآورند.

پاشینیان با اشاره به مناقشه قره باغ: 

توافق نمی کردیم، »استپاناکرت« سقوط می کرد
در اعتراض به اخراج چهار نماینده صورت گرفت؛

استعفای جمعی نمایندگان دموکراسی  خواه هنگ کنگ 

خبرخبر


