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طالبان،عاملکودککشیکابلبود؟
کشتار وحشیانه تروریستی که هفته گذشته در
بیمارستانی در غرب کابل صورت گرفت و زنان
در حال وضع حمل و کودکان تازه متولد شده را
هدف قرار داد ،شوکی بزرگ به افکار عمومی وارد
کرد.دولت افغانستان ،گروه طالبان را مسئول
این فاجعه اعالم کرد ،اما طالبان گفته اند که در
این کشتار وحشیانه نقش نداشته اند .این گروه
خواستار بررسی شفاف و بی طرفانه این واقعه به
منظورمشخصشدنعاملاینعملیاتتروریستی
شدهاست.راستشرابخواهید،منگمانمیکنم
طالباندراینموردخاصراستمیگویند.چراکه
طالبان ،پیمانی با آمریکا  -که احساس قیم بودن
برای حکومت افغانستان دارد  -به امضا رساندند
و  خود را بالقوه حاکم بالمنازع کشور در آینده ای
نزدیک با ردای امارت می دانند .طالبان که اکنون
خودرادرموضعقدرتمیبینند،بااینکهحتمابه
مراکز دولتی ،حمالت گسترده ای خواهند کرد،
امابرایحکومتکردن،بهمردمنیازدارندوپساز
نزدیکبهسهدههجنگوتجربه،نیکمیدانندکه
برای رسیدن به ارگ ،اکنون نباید افکار عمومی را
علیهخودتحریککنند.اینکمهمترینمسئلهاین
استکهاگرطالبان،عاملاینجنایتنباشد،پس
که،پشتپردهاینجنایتهولناکاست؟پاسخاین
پرسشرامیتوانبایکسوالپیگرفت:آیاکسییا
گروهیهستکهدرشرایطکنونی،ازتحریکافکار
عمومیعلیهطالبانمنتفعشود؟واقعیتایناست
که حکومت افغانستان ،از مذاکرات صلح آمریکا و
طالبانبهشدتناراضیبود/هستوایننارضایتی
خود را بارها با زبان های مختلف ابراز کرده است.
البتهدالیلمخالفتدولتبامذاکراتصلحآمریکا
و طالبان ،دارای منطق محکمه پسندی است ،اما
واقعیت این است که آمریکا ،با خیانت به حکومت
افغانستان،باطالبانموافقتنامهصلحامضاکرده
و انتظار همگان و از جمله مقامات حکومتی این
است که آمریکا تمام تالش خود را برای سپردن
افغانستانبهمتحدجدیدخودبهکارگیرد.چنانچه
چنیناتفاقیرویدهد،تمامکسانیکههماکنون
در هرم قدرت و در مناصب حکومتی حضور دارند،
از ادامه بازی در میدان سیاست افغانستان کنار
گذاشته خواهند شد .از سوی دیگر ،مشکالت
عمیق سیاسی در حکومت افغانستان موضع
حکومت را در برابر طالبان به شدت ضعیف کرده
است و سست شدن پایه های سیاسی حکومت در
شرایطی که مشارکت مردم در انتخابات حدود
 10درصدبودهودرنتیجه،اعتمادافکارعمومیبه
حکومت،نزدیکبهصفرشدهاست،باوجودرقیبی
چون طالبان ،به طورقطع مرگبار است.بنابراین،
برایبرونرفتازبحرانوباالنسکردنظرفیتها
برایتقابلبارقیبگردنکلفتیهمچونطالبان،
ضــروری اســت که حکومت اوال در صــدد ترمیم
وضعیت شکننده سیاسی خود از طریق مفاهمه با
رقبایسیاسیبرآیدوازسویدیگر،اگرتوانجلب
پشتیبانیعمومیمردمراندارند،حداقل،تخریب
شدید گروه رقیب (این جا طالبان) را کلید بزنند.
توافقادعاییمیانغنیوعبدا...وانتصابکسانی
همچون حنیف اتمر در سمت وزارت خارجه ،به
منظورترمیموضعیتسیاسیحکومتانجامگرفته
است.اماحکومتبرایتضعیفطالبان،چهابزاری
دراختیاردارد؟مدتزمانزیادیازسلسلهحمالت
گسترده به مراکز مهم شیعیان از مساجد گرفته
تا مراکز ورزشــی ،مراکز آموزشی ،ائمه جماعت
مساجد ،تجمعات اعتراضی و  ...نمی گــذرد.
رویدادهاییکههیچوقت،عامالنآنهاشناسایی
نشد و با توجه به شرایط وقوع آن ها و هدف گذاری
خاص آن ها ،عمال ،غیر قابل باور بود که تروریست
ها بتوانند بدون همکاری برخی از افراد مقتدر در
داخل حکومت ،آن عملیات ها را ترتیب بدهند.
اکنونآیانمیتوانتصورکردبابازگشتکسانیکه
پیش از این عنوان پدر معنوی داعش افغانستان را
یدکمیکشیدهاندومتهمبهطراحیعملیاتهای
تروریستی علیه مردم از داخل حکومت بوده اند به
عالیترینمناصبدولتی،باردیگرامکانطراحی
چنینعملیاتهایشومیازسویآنهابهمنظور
باالبردنتوانچانهزنیبارقیبگردنکلفتیچون
طالبان و نیز تخریب چهره آن ها نزد افکار عمومی
وجودداشتهباشد؟درضمنالزماستتاکیدکنمکه
نویسندهاینمقاله،درصددتطهیرطالبانازجنایت
های بی شماری که در سه دهه گذشته انجام داده
اندنیستوآنچهکهطالبانانجامدادهاند،بههیچ
عنوان انسانی و اسالمی نبوده و نیست ،اما گروه
های تروریستی نقابدار زیادی در این کشور فعال
اند که هیچ نام و نشانی از آن ها در دست نیست،
اما در سبوعیت و آدمکشی دست همه گروه های
تروریستی را از پشت بسته اند.در شرایط کنونی
این حقیقت را باید بپذیریم که چه طالبان در
افغانستانبرسرقدرتباشندوچهتکنوکراتهای
فاشیست ،بخش زیادی از طبقه محروم جامعه،
قربانی قدرت طلبی آن ها خواهند بود و اساسا در
هر ساختار حکومتی که آمریکا در شکل گیری و
قدرت یافتن آن نقش داشته باشد ،امنیت ،وجود
نخواهد داشت.

تجارتبا«جنگتجاری

»

چراترامپدومیناقتصادبزرگدنیایعنیچینراتهدیدبهقطع
کاملروابطکرد؟
گروهبینالملل-سال 2017راهبرد
امنیت ملی آمریکا چین را کشوری
توصیف کرد که «خواهان ازبینبردن
امنیت و شکوفایی آمریکا و خواستار
شکل دادن به دنیایی خالف ارزشها
و منافع آمریکا» اســت .باگذشت سه
ســال ،حــاال ایــن پاندمی کروناست
که به از بین برنده امنیت ،اقتصاد و
شکوفایی آمریکا تبدیل شده است.

ویروسی که دونالد ترامپ به عمد از
آن با نام «ویروس چینی» یاد می کند.
اقتصاددانهامیگويندتولیدناخالص
ملی آمریکا طی سه ماهه آوریل تا ژوئن
به نسبت ميانگين ساالنه حدود ۴۰
درصدکاهشخواهدیافتکهباالترین
رقم سه ماهه کاهش تولید ناخالص
ملی در تاریخ آمریکاست .همزمان
اداره کار این کشور نیز اعالم کرده که

از حــدود دو مــاه پیش که همهگیری
ویروس کرونا بخشهای قابل توجهی
ازفعالیتهایاقتصادیراتعطیلکرد،
حدود  ۳۶میلیون نفر تقاضای بیمه
بیکاری کردهاند .در این میان ،رئیس
جمهور آمریکا در مصاحبهای با شبکه
فاکسبیزنسگفتهاست:ناتوانیچین
در مهار شیوع ویــروس کرونا «بسیار
مایوسکننده»بود...آنهانمیبایست
اجازه میدادند این اتفاق بیفتد« .من
توافق تجاری بزرگ انجام دادم و االن
میگویماحساسممثلآنموقعنیست.
هنوزامضایآنخشکنشدهبودکهاین
بیماری آمد ».دونالد ترامپ در انتقاد
به سیاستهای پکن گفته« :کارهای
زیـــادی میتوانیم انــجــام دهــیــم...
میتوانیمهمهروابطمانراباآنهاقطع
کنیم....اگرکلروابطمانراقطعکنیم
 ۵۰۰میلیارد دالر پسانداز خواهد
شــد ».اشــاره ترامپ به کل صــادرات
چین به آمریکاست .رئیس جمهوری
آمریکا پیش از این نیز بارها از این پول
تحت عنوان «پول گمشده» یاد کرده
بود .ترامپ با شیوع بیماری کرونا در
آمریکاتحتفشارقراردارد.تابرگزاری
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
فرصت چندانی نمانده است .از این
رو،رئیسجمهوریآمریکاظرفروزها
و هفتههای گذشته بر دامنه حمالت
خود علیه «مسئوالن» شیوع بیماری
کرونا افزوده است .در این زمینه« ،شن
یی» کارشناس دانشگاه «فــودان» به
گلوبال تایمز گفت« :ترامپ مثل یک
بچه با هیکل گنده در آستانه سقوط
می ماند چون او به دلیل ناکامی های

هنگفتاشکهباعثمرگومیرزیادی
شده ،با فشارهای زیادی مواجه است.
اوشبیهکسیاستکهمیخواهدنشان
دهدآنقدرشجاعهستکهنیمهشب
به یک گورستان برود .او باید باصدای
بلندبهخودشبگویدکهشجاعاست».
▪ترمیمزخم،بهجایناقوسجنگ

طبق پیشبینی اتـــاق فکر «مرکز
مطالعات استراتژیک و بینالمللی»
( ،)CSISپاندمی ویروس کرونا باعث
میشود که خرید کاالهای آمریکایی
توسط چین امسال بسیار کمتر از
سطح توافق شده در توافق تجاری بین
دو کشور باشد .این اتاق فکر آمریکایی
پیشبینی کرد که صادرات کاالهای
آمریکایی بــه چین ب ــرای کــل سال
 ۲۰۲۰میالدی تنها به  ۶۰میلیارد
دالر برسد که این بسیار کمتر از سطح
 186.6میلیارد دالری است که برای
پایبندی به توافق تجاری امضا شده در
ماه ژانویه الزم است«.اسکات کندی»،
مشاور ارشد این اتاق فکر میگوید:
باید اعتراف کنیم که این پیشبینی بر
اساس بدترین سناریوی ممکن بوده
است؛ چراکه میزان خرید کاالهای
آمریکایی توسط چین در ادامه سال
و با بازگشت اقتصاد افزایش خواهد
یافت؛ اما با این حال این افزایش به
حدی نیست که تصویر کلی ما را تغییر
دهد .تحت تأثیر ویروس کرونا درسه
ماهه اول امسال صــادرات آمریکا به
چین  ۱۰درصــد افــت کــرد .بدتر از
همه صادرات انرژی بود که ۳۳درصد
سقوط داشــت .صــادرات هواپیمای

مسافربریعم ً
البهصفررسیدوفروش
خــودرو  46.9درصــد سقوط کــرد و
صادرات دانه سویا هم  39.4درصد
پایین آمد .اکنون در حالی که تنش
واشنگتن-پکن به ســوی به چالش
کشیدن توافق تجاری اخیر پیش می
رود ،ژائو لیجیان ،سخنگوی وزارت
خارجه چین در یک نشست خبری
اعــام کــرد« :حفظ و توسعه روابــط
چین و آمریکا ،هم در راستای منافع
اساسی مــردم دو کشور اســت ...هم
اکنونچینوآمریکابایدهمکاریهای
خود را با هدف مبارزه با شیوع کرونا و
شکست هرچه سریعتر آن ،همچنین
درمــان بیماران و بــازســازی اقتصاد
و تولید تقویت کنند و بــرای این کار
الزم است که در نیمۀ این راه ،چین و
آمریکا دیداری داشته باشند ».ریچارد
هـــاس ،رئــیــس انــدیــشــکــده شــورای
روابـــط خــارجــی نیز معتقد اســت:
مسلم ًا چین مسئولیت فــراوانــی در
این بیماری همهگیر جهانی (پاندمی)
دارد اما ما نمیتوانیم چین را مقصر
نبود تجهیزات محافظتی در کشور
خودمان بدانیم یا این کشور را مقصر
ناتوانی خود در انجام تستهای کافی
یانحوهاجرایفاصلهگذاریاجتماعی
خــود بدانیم .جوامع دیگری مانند
تایوان ،کرهجنوبی ،سنگاپور و آلمان
همگی بهتر عمل کردهاند و این امر
بهخوبی نشان میدهد که واکنش
آمریکا چگونه بوده است .عاقالنهتر
خواهد بود که بهعوض مقصر دانستن
چین خودمان بهفکر بهبود زخمهای
خودمان باشیم.
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طــــرح روی جــلــد DOMENICA DEL
( CORRIEREمجله ای ایتالیایی) در سال
 ۱۹۶۲که نحوه زندگی در ســال  ۲۰۲۲را
تصویرسازی کرده بود.

کارتون روز

"کاخدروغ"
اثر پاوه او کوچنسکی هنرمند لهستانی

بستنیفروشهنگکنگیبستنی«باطعمگازاشکآور»رابهمعترضانفروخت

طعمتند اعتراض

شلیک گاز اشک آور و استفاده از افشانه
فلفل ،نخستین اقــدام پلیس هنگ کنگ
برای مقابله با معترضان این دولت شهر از
خــرداد سال گذشته تاکنون بــوده است.
روش تقابلی کــه باعث شــد شهروندان
معترض بــرای در امــان ماندن چشم ها و
مجاری تنفسی شــان خیلی زود با چتر،
عینک شنا ،کــاه کاسکت و ماسک به
خیابان ها بیایند .حاال افشانه فلفل که
خیلی ها به دســت نیروهای پلیس آن را
تجربه کرده اند باعث شده تا یکی از بستنی
فروشیهای شهر هنگ کنگ بستنی با
طعم گاز اشکآور عرضه کند .ماده اصلی
تهیه ایــن بستنی یعنی دان ـههــای سیاه
فلفل ،یادآور مواد تند و فلفلی شلیک شده
از ســوی نیروهای ضدشورش در دوران
سرکوب اعتراضات مردمی در تابستان
گذشته است .به گزارش یورونیوز ،یکی از
مشتریان این بستنی فروشی که خودش
شاهد خشونتهای پلیس علیه معترضان
عمدتا دانشجو در دوران اعتراضات بوده،
میگوید« :این بستنی دقیقا ما را یاد گاز
اشــکآور م ـیانــدازد .یاد زمانی که نفس
کشیدن دشــوار بود و فضا را گــازی تند و
سوزاننده پر میکرد و مجبور میشدیم
آب زیادی بنوشیم ...خوردن این بستنی،
نگاهی دوبــاره به گذشته تلخ و پردردمان
در دوران اعتراضات است و باعث میشود

هرگز آن دوران را فراموش نکنیم ».صاحب
خالق بستنی فروشی میگوید که اضافه
کــردن این طعم به بستنیهایش ،نشانه
حمایتش از جنبش طرفدار دموکراسی
در هنگ کنگ است؛ جنبشی که در تالش
است با وجود شیوع کرونا در منطقه ،قدرت
خود را دوباره احیا کند .این بستنی فروشی
همچنینفرصتی را برای مردمفراهمآورده
است تا بار دیگر دور هم جمع شوند و به
تبادل نظر درباره این جنبش و ابتکاراتی که
داشتند بپردازند .آن ها میگویند که قصد
دارنــد بار دیگر «دیوارهای لنون» را احیا
کنند .در جریان اعتراضات سال گذشته
در منطقه خودمختار هنگ کنگ ،پلیس
بیش از ۱۶هزار بار از گاز اشک آور استفاده
کرد .اگرچه کرونا برنامههای این جنبش
اعتراضی را متوقف کرده است ،اما زمزمه از
سرگیری آن در تابستان پیشرو بار دیگر در
خیابانهای شهر شنیده میشود .جنبش
اعتراضی در هنگ کنگ که به جدی ترین
بحران سیاسی از زمــان پایان زمامداری
بریتانیادرسال ۱۹۹۷میالدیتبدیلشده
بود ،در ابتدا در اعتراض به الیحه استرداد
متهمان به چین شکل گرفت .معترضان با
وجودعقبنشینیدولتمحلیهنگکنگ
از تصویب این الیحه ،خواسته های دیگری
از جمله برگزاری انتخابات آزاد و گسترش
آزادی ها را مطرح کرده اند.

جردکوشنربهاحتمالتعویقانتخاباتریاستجمهوریآمریکادامنزد

سخناندو پهلویآقای داماد
جرد کوشنر ،داماد و معتمدترین مشاور دونالد
ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا در سخنانی دو پهلو
به احتمال تعویق انتخابات ریاست جمهوری
سوم نوامبر سال جاری میالدی در ایاالت متحده
به دلیل شیوع ویــروس کرونا دامن زد.کوشنر
که این روزها به دلیل مدیریت تیم تامین کننده
لوازم بهداشتی و تجهیزات پزشکی برای مراکز
درمانی به شدت مورد انتقاد افکار عمومی در
آمریکا قرار دارد با طرح احتمال به تعویق افتادن
انتخابات برای نخستین بار زمینه گمانهزنی در
این خصوص را به صورت جدی برای رسانهها
فراهم کرد.مشاور پرنفوذ دونالد ترامپ که با
مجله تایم گفت وگو میکرد در پاسخ به این سوال
که آیا میتواند در خصوص برگزاری انتخابات
ریــاســت جمهوری در زمــان پیشبینی شده
تضمینی بدهد؟ به شکلی طفره آمیز پاسخ داد
و خاطرنشان کرد« :نمیتوانم با اطمینان در این
خصوص یا در جهت دیگر اظهار نظر کنم اما تا این
لحظه همانچیزی است که قبال پیش بینی شده
است».ادامه بیماری کرونا و بروز مخاطراتی برای
حضور رای دهندگان در پای صندوق های رای
در روز برگزاری انتخابات در سوم نوامبر ،احتمال
تعویق انتخابات را قوت بخشیده است .به گفته
برخی کارشناسان،تعویق احتمالی انتخابات در
آمریکا به بعد از فروکش کردن بحران کرونا ،برگ
برنده ای را در اختیار ترامپ و حزب جمهوری
خواه قرار خواهد داد تا با اعالم پیروزی علیه این
بیماری کشنده  ،بر حامیان خود در انتخابات

نوامبربیفزایند.امامحدودیتهایقانونی،عامل
اصلی در برابر تعویق انتخابات به شمار می آید.
قانون اساسی آمریکا  ،دوره هر رئیس جمهوری
را فقط چهار سال تعیین کرده است که باید تا
پیش از اتمام آن ،انتخابات بعدی برگزار شود .در
قوانین مصوب کنگره نیز تاریخ انتخابات ریاست
جمهوری ،اولین سه شنبه بعد از اولین دوشنبه
ماه نوامبر سال انتخابات تعیین شده است .به
عبارت دیگر انتخابات پیش رو باید در روز سوم
نوامبر برگزار شود.البته رئیس جمهوری به
عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور از اختیار
اعالم وضعیت فوق العاده و تعلیق برخی قوانین
از جمله قانونی که روز انتخابات را مشخص کرده
 ،برخوردار است .با این حال ،هرگونه تغییری
در نظم  200ساله ،در آمریکای به شدت قطبی
شده ،جدال های سیاسی را بیش از پیش تشدید
می کند.جالب این جاست که بر اساس قوانین
انتخاباتی در آمریکا  ،شهروندان می توانند آرای
خود را از طریق پست به حوزه های رای گیری
ارسال کنند .هرچند برگزاری انتخابات به شیوه
رای گیری پستی – یا حتی به شیوه ترکیبی
شامل حضور در پای صندوق های رای در ایالت
های کمتر آسیب دیده از کرونا و انتخابات پستی
در ایالت های پرخطر – دردسرهای جدیدی را
ایجاد خواهد کرد ،به ویژه اگر فاصله دو رقیب
در انتخابات اندک باشد یا همچون انتخابات
 2000و  ، 2016فرد پیروز ،با آرای الکترال و نه
آرای مردمی به کاخ سفید راه یابد.

پیشخوان بین الملل

خداحافظجهانیسازی

آیابازگشتبهخودکفاییو
درونگراییاقتصادیآغازشدهاست؟
مجله اکونومیست تازهترین طرح جلد خود را به
تاثیر منفی همهگیری کرونا بر روند جهانیسازی
اختصاص داد و به همین مناسبت تیتر زد:
«خداحافظ جهانیسازی» این نشریه در حساب
توئیتری خود افــزود :حتی قبل از همهگیری
هم جهانیسازی با مشکل مواجه بود و اکنون
دورهای با گرایش های ملیگرایانهتر و خودکفاتر
جلب توجه میکند .این دوره ثروتمندتر -یا
امنتر -نخواهد بود.

توئیت روز

عربستانهزینهاقامتدولتمستعفییمنراقطعمیکند

ناکام مثل منصورهادی

عربستان به مسئوالن دولــت عبدربه منصور
هادیرئیسجمهوریمستعفیوفرارییمنکه
در ریاض اقامت دارند ،اعالم کرده که حاضر به
پرداخت هزینه اقامت شان در این کشور نیست
و کمک های مالی به آنان را قطع می کند .روز
چهارشنبهگذشتهدربرخیشبکههایاجتماعی
سندی منتشر شد مبنی بر این که به مسئوالن و
کارکنانیمنیمقیمریاضاعالمشدهکهآخرین
موعد دریافت کمک هــای ارائــه شــده از سوی
عربستان ،پایان مــاه میالدی جــاری (مــاه مه)
اســت.در این سند آمده است :کسی که بعد از
تاریخ  ۳۱ماه مه قصد ماندن یا تمدید سکونت

خود در این محل را داشته باشد ،باید هزینه را
خودش بپردازد.عربستان که از سال ۲۰۱۵
ائتالفی نظامی را علیه یمن و در حمایت از دولت
مستعفی منصور هادی رهبری می کند ،میزبان
شماریازمسئوالنورهبرانسیاسی،قبیلهایو
اجتماعییمنیدرخاکخوداست.برخیمنابع
تصمیم جدید عربستان را در پی کاهش بهای
نفتوشیوعویروسکرونادراینکشور میدانند.
"عبدربهمنصورهادی"ژانویه 2015بهعربستان
سعودی فرار کرد و از آل سعود برای بازگشت
به صنعا ،پایتخت یمن و کنار گذاشتن انصارا...
از ساختار قدرت کمک خواست.با گذشت پنج

سال ،اکنون بیش از هر زمان دیگری آشکار شد
کهدولت"منصورهادی"نمادومصداقیکدولت
ورشکسته و ناکام ( )Failed Stateمحسوب می
شود .واژه دولت های ورشکسته برای توصیف
دولتهاییاستفادهمیشودکهدچارفروماندگی
و ضعف در برخی از وظایف و مسئولیت های
بنیادین اداره دولــت هستند همچنین به یک
سری برنامه های اقتصاد ریاضتی برای جبران

کسریبودجهنسبتمیدهند.دولتورشکسته
از سرمایه اجتماعی برخوردار نیست .در همین
زمینه ،اگرچه سازمان ملل متحد همچنان به
تبعیت از قدرت های غربی ،دولت منصور هادی
را دولت مشروع یمن می داند؛ اما واقعیت این
است که "منصور هادی" حتی در جنوب یمن نیز
از مشروعیت و مقبولیت الزم برای تصدی قدرت
برخوردارنیست.

کاریکاتورمنتشرشدهدرتوئیتر
چــه کسی بهای نفت در عربستان را کنترل
می کند؟

