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ثبت نام غنی و عبدا ...در انتخابات
ریاست جمهوری افغانستان

اشرفغنی،رئیسجمهورافغانستانوعبدا...عبدا،...رئیساجراییحکومتوحدتملیاینکشور،دیروزدرآخرینروزبهطورجداگانهبهعنواننامزدانتخاباتریاستجمهوریتیرماه
ت نامکردند«.عبدا»...معاوناناولودومپیشنهادیخودراازقومیتهایازبکوهزارهانتخابکردهاست«.غنی»نیزامرا...صالحازقومتاجیکوسروردانشازقومهزارهرا
سال ۱۳۹۸ثب 
بهعنوانمعاونانخودبرگزیدهاست.اشرفغنیکهدرجایگاهمتزلزلیدربرابرطالبانقرارداردگفتهاست«:ماصلحرابهارمغانخواهیمآورد،اماآنراگدایینخواهیمکرد».

تحلیل روز
امیرعلی ابوالفتح

«چهکسیدرآمریکارئیساست؟

»

سرانجام در آستانه سی امین روز از تعطیلی
بخش هایی از دولت فدرال آمریکا ،که طوالنی
ترین مورد در تاریخ این کشور نیز قلمداد می
شود ،دونالد ترامپ پا پیش گذاشت و طرحی را
برایمصالحهبادموکراتهایکنگرهارائهکرد.
وی از موضع سرسختانه خود در قبال اخراج
مهاجرانغیرقانونیبهویژهافرادمشمولطرح
«داکــا» موسوم به «رویــاپــردازان» (جوانانی که
در کودکی توسط والدین به شکل غیر قانونی
به آمریکا آورده شده انــد) عقب نشینی کرد
و قول داد تا سه ســال ،این افــراد را از آمریکا
اخراج نخواهد کرد؛ در ازای آن نیز ترامپ بار
دیگر دریافت  5.7میلیارد دالر را برای ساخت
دیوار مرزی با مکزیک درخواست کرد .با این
حال ،دقایقی پس از پیشنهاد دونالد ترامپ
که جمهوری خواهان آن را منصفانه خواندند،
سران دموکرات کنگره مخالفت خود را اعالم
کردند.برایدموکراتهاکهبهصندلیدونالد
ترامپ در اتاق بیضی کاخ سفید چشم دوخته
اند،نههزینهچندمیلیارددالریدیوار،نهجنس
دیوار و نه حتی سرنوشت  800هزار کارمند
بــدون حقوق مانده دولــت فــدرال در اولویت
نیست؛ بلکه آنان در پی به زانو در آوردن مردی
هستندکهخودرا«اعجوبهمعاملهگری»معرفی
میکند.تااینجایکار،دموکراتهاچندقدم
از ترامپ و جمهوری خواهان پیش هستند.
اولاینکهدرنهایت،مسئولیتتعطیلیدولت
فــدرال و هرج و مرج در نظام اداری آمریکا بر
عهده رئیس دولت یعنی شخص دونالد ترامپ
افتاده اســت .دوم این که ترامپ تحت فشار
سنگینافکارعمومیوبهدلیلنگرانیازتشدید
وخامت اوضــاع اقتصادی و اجتماعی کشور،
عاقبت به عقب نشینی تن داده است .اما این
عقب نشینی بــرای اعــام شکست در یکی از
نادرترین زورآزمــایــی های قــدرت در ساختار
سیاسی آمریکا ،برای حزب حاکم بر مجلس
نمایندگان کفایت نمی کند .ظاهرا دموکرات
ها به رهبری زنی سرسخت همچون نانسی
پلوسی ،رئیس مجلس نمایندگان قصد ندارند
مبلغی بیش از  1.7میلیارد دالر برای تقویت
حصارهای مرزی – و نه «دیوار»– به کاخ سفید
پولبدهند.البتهبرایکشوریبابودجهساالنه
حدودسهتریلیوندالر،رقمسهتاچهارمیلیارد
دالربهلحاظمالیعددیبهشمارنمیآیدکهبه
تعطیلی دولت فدرال بینجامد .اما این موضوع
بهمحملیبدلشدهاستکهبهاصطالحنشان
دهد «چه کسی در آمریکا رئیس اســت»؛ کاخ
سفید ترامپ یا کنگره دوپاره شده؟ از این رو به
نظر نمی رسد تا زمانی که بازی میان دوطرف
دعــوا به مرحله حاصل جمع صفر –بــرد یکی
به انــدازه باخت دیگری– نرسد ،ایــن جدال
نفس گیر و پرهزینه پایان یابد؛ جدالی که نه
فقطتکلیفدیوارجنجالیوسرنوشتانتخابات
 2020رامشخصمیکند،بلکهنشانخواهد
داد«چهکسیدرآمریکارئیساست؟»

دموکراتهاباپیشنهادجدیددولت
آمریکابرسرساختدیوارمخالفتکردند

سبقتهزینهلجبازی
ترامپازبودجه
ساخت دیوار

به نظر می رسد ترامپ تااین جا بازنده طوالنی
تعطیلی تاریخ دولت فدرال آمریکا شده است  .او
پس از یک ماه وقت تلف کردن تن به مصالحه داد و
پیشنهادجدیدخودرابهدموکراتهاارائهکرد.اما
اینپیشنهادکهبهنوعیعقبنشینیدربرخیدیگر
از موارد اختالفی ترامپ و دموکرات ها ونه خود
دیواربودبهمذاقپلوسیوشومررهبراندموکرات

کنگره خوش نیامد وپیشنهادهای او را رد کردند.
دیروزدرحالیتعطیلیبخشهاییازدولتفدرال
واردسیامینروزخودشدکهبراساسبرآوردهای
اقتصادی ،خسارت وارده بر دولت ترامپ به رقم
بودجهپیشنهادیتاییدنشدهازسویکنگرهرسیده
است .تارنمای خبری  CNBCدرمطلبی نوشت:
درصورتی که تعطیلی بخش های دولت فدرال از

 30روز بگذرد و وارد سی و پنجمین روز خود شود،
خسرانمالیناشیازاینتعطیلیبهرقمیبیشاز
شش میلیارد دالر یعنی باالتر از رقم پنج میلیاردو
 700میلیوندالردرخواستیدونالدترامپرئیس
جمهوری آمریکا برای ساخت دیوار مرزی خواهد
رسید.موسسهاعتبارسنجیآمریکایی«استاندارد.
اند .پــورز» خسارت مالی ناشی از این تعطیلی را
 1.2میلیاردبرآوردکردهاست.پیشتربیبیسی،
خسارتبهازایهرهفتهرا 1.5میلیارددالربرآورد
کرده بود .از طرفی ،موسسه «ولز فارگو» (Wells
 )Fargoکه یک شرکت چندملیتی خدمات مالی
و بانکی مستقر در آمریکاست ،معتقد است این
تعطیلی منجر شــده اســت تا  800هــزار نیروی
دولتی بدون دستمزد بمانند و دست کم خسارت
مالی حدود دو میلیارد دالر در هفته داشته باشند.
رئیس جمهور آمریکا عصر شنبه به وقت محلی
طیسخنانیدرکاخسفیدگفت:اختصاص۸۰۰
میلیون دالر کمک فــوری بشر دوستانه۸۰۵ ،
میلیون دالر برای تشخیص مواد مخدر در مرزهای
مان ،جذب نیروهای بیشتر در مرزها و  ۷۵قاضی

انفجار بمب در یک خودرو در ایرلند شمالی

جرقههایجنگپیشاز برگزیت؟
هنوزهیاهویمجلسعوامبریتانیابرسرمخالفتباتوافقبرگزیت
آرام نشده بود که شامگاه شنبه انفجار خودرویی بمب گذاری
شدهمقابلساختماندادگاهشهردری(لندندری)دومینشهر
بزرگ ایرلند شمالی ،سکوت شب را شکست .سیاستمداران
تمام احــزاب و فراکسیونها این انفجار را
محکوم کردهاند .رئیس سابق دولت ایرلند
شمالی این حمله را یک «حمله تروریستی
بیمعنا» خوانده است .وزیر خارجه ایرلند
نیز از یک «حمله تروریستی» صحبت کرده
است .اما ،بخش ایرلندی روزنامه «ساندی
تایمز» گــزارش داد که این انفجار از سوی
گروهشبهنظامی«نیوآی.آر.ای»انجامشده
کهمخالفتوافقصلح 1998باایرلندجنوبیاست.اگرچههنوز
خشونت در میان گروه های شبه نظامی در ایرلند شمالی روی
می دهد ،اما انفجار خودرو حادثه ای بسیار نادر است .آخرین
اقداممشابهازسویگروهنیوآی.آر.ایدرسال 2016انجامشد
که طی آن یک خودروی ون بمب گذاری شده منفجر شد و یک

نیرویپلیسراکشت.بااینحالتالحظهنگارشاینخبر،هنوز
هیچفردیاگروهیمسئولیتاینانفجاررابرعهدهنگرفتهاست.
در میانه بحران برگزیت و موضوع مرز ایرلند ،این رویداد یادآور
درگیریهای خونین داخلی ایرلند در دهه  ۱۹۹۰است .این
انفجاردرحالیرخدادهکهباتوجهبهموافق
نبودن پارلمان با برگزیت احتمال می رود
که ترزامی تصمیم به خروج بدون توافق از
اتحادیه اروپا بگیرد .خروجی که در پی آن
مرزهایایرلندشمالیوجمهوریایرلند،به
عنوانبخشهاییازبریتانیاواتحادیهاروپا
بسته خواهد شد .در جریان درگیریهای
خونین در شمال ایرلند که ده ها سال به
طول انجامید ۳۵۰۰ ،نفر کشته شدند .این درگیریها میان
کاتولیکهایناسیونالیستایرلندیو پروتستانهایوفاداربه
درباربریتانیاازدهه ۱۹۶۰آغازشد.درگیریهاسرانجامدرسال
 ۱۹۹۸منجربهامضایقراردادموسومبه"جمعهعیدپاک"شدکه
درنتیجهآنقدرتمیانپروتستانهاوکاتولیکهاتقسیمشد.

قاب بین الملل
تصویر پوتین روی دستمال توالت وزیر دفاع انگلیس!
به تازگی بازدیدکنندگان از دفتر «گاوین
ویلیامسون» ،وزیر دفاع انگلیس گفتهاند که
روی دستمال توالتهای دفتر وی تصویر
والدیمیر پوتین  ،رئیس جمهوری روسیه
چــاپ و در زیــر تصاویر ،واژههــایــی توهین
آمیز نیز نوشته شده بود .گاوین ویلیامسون
از زمان روی کار آمدن به عنوان وزیر دفاع
انگلیس موضعی بسیار سخت و تند در قبال
رئیس جمهوری روسیه گرفته است.
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بیشتر برای بررسی حدود  ۹۰۰هزار پرونده در
مرز آمریکا از جمله پیشنهادهای من است .ترامپ
همچنین ،پیشنهاد داد که دو برنامه فدرال برای
ممانعت از اخراج مهاجران غیرمجاز را سه سال
تمدیدکند.برنامهاولباعنوان«وضعیتمحافظت
شده موقت» مانع از اخراج مهاجران غیرمجاز از
کشورهایی نظیر ســودان ،هائیتی ،السالوادور
و نیکاراگوئه می شــود که دچــار جنگ یا فاجعه
انسانی بوده اند .برنامه دوم معروف به داکا  -که در
سال  ۲۰۱۲میالدی توسط باراک اوباما رئیس
جمهوریسابقاعالمشد-شاملحدود ۷۰۰هزار
مهاجرجوانعمدتاالتینتباریاستکهوالدینشان
درکودکیآنهارابهطورغیرمجازبهایاالتمتحده
آورده اند .این پیشنهادها عقب گردی برای ترامپ
از دســتــورات پیشین خــود اســت .دستوراتی که
حاال فاجعه در مرز مکزیک را رقم زده است .نانسی
پلوسی،رهبرمجلسنمایندگانازحزبدموکرات
اعالمکردهبهزودیدرمجلسنمایندگان،چندین
پیشنویسقانونیبهتصویبخواهدرسیدتابهاین
ترتیببهتعطیلیدولتپایاندادهشود.

دفعحملهموشکی رژیمصهیونیستی
بهجنوب دمشق
جنگندههای رژیم صهیونیستی بامداد دیروز مواضع ارتش سوریه در جنوب
پایتخت این کشور را هدف شلیک ۱۰فروند موشک هوا به زمین قرار دادند .این
موشکپراکنیدرحالیرویدادهاستکهبهنوشتهخبرگزاریاینترفکسبهنقل
ازمرکزکنترلدفاعملیروسیه،خدمهپدافندهواییسوریهموفقشدهاند«هفت
موشکاسرائیلی»راپیشازاصابتبهمنطقهفرودگاهجنوبشرقدمشقمنهدم
کنند .به گفته این مرکز ،این کار با استفاده از سامانههای پدافندی «پانتسیر» و
«بوک» که ساخت روسیه هستند ،انجام شده است .برای اولین بار است که رژیم
صهیونیستیوسطروزدستبهاینحمالتمیزندزیرامعموالاینحمالتراشبانه
انجاممیدهد.ارتشرژیمصهیونیستینیزاعالمکرد،یکموشکراکهازسمت
بلندیهایجوالنبهمرزهایمشترکباسوریهشلیکشدهبود،ساقطکرد.پیشتر
بنیامیننتانیاهو،نخستوزیررژیمصهیونیستیدراظهاراتینادروکمسابقهدرپی
حمله  ۱۱ژانویه این رژیم به اطراف فرودگاه بینالمللی دمشق گفت ،ارتش این
رژیمانبارتسلیحاتیهمپیمانانارتشسوریهراهدفقرارداد.همزمانخبرگزاری
فرانسهبهنقلازرامیعبدالرحمن،مدیردیدهبانحقوقبشرسوریهگزارشکرد:
انفجاریدرنزدیکییکمرکزاطالعاتارتشدرجنوبپایتخترخدادهاست.

توئیت روز

یــک نظامی فــرانــســوی از مــاکــرون
پرسید :درصـــورت حمله ترکیه به
کردهای شمال شرق (سوریه) چکار
کنیم؟ به سوی ترکیه که متحدمان
در ناتو است شلیک کنیم یا به سوی
کردها که از آن ها حفاظت می کنیم؟
یا فرار کنیم؟

پیشخوان بین الملل

طرح جلد هفته نامه نیوزویک :تقابل
بین ترامپ و رئیس جمهوری چین

