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پیــروزی بایدن یــک پیروزی بــزرگ نبود
و فاصلــه انــدک آرای او بــا کاندیــدای
جمهوریخواه ،موجب شــد ترامپ ادعای
تقلــب در انتخابات را مطــرح کند .اکنون
بخش بزرگی از جامعه امریکا این ادعا را
باور دارند و بایدن مجبور است کار خود را
در این فضای بیاعتمادی آغاز کند.

سال  2020سالی پر از بیماری و ناامیدی
بود و حاال باید به اســتقبال جشــنهای
کریسمس برویم .جشنهایی که بهطور
ســنتی همــواره بــا زرق و بــرق زیــادی
برگزار شده است .اما کریسمس امسال
در میــان کرونــا و رنجهایــی کــه داریــم
رنگی از شادی ندارد.

دونالــد ترامــپ در چهــار ســال دوره
ریاســت جمهــوری خــود بارهــا
فرمانهایــی را صــادر کــرد و دســت به
اقداماتــی زد کــه اصــول دموکراســی را
زیر ســؤال میبرد .او اکنــون نیز با طرح
اتهــام تقلــب در انتخابات دیگــر بار به
دموکراسی در امریکا ضربه زده است.

تداوم کشتار غیرنظامیان افغانستان در سایه مذاکرات صلح

AP

زهره صفاری /انفجار یک بمب مغناطیسی در
غرب کابل و کشته شدن دستکم 9غیرنظامی،
قتلعام  15کودک و حمله به پایگاه امریکا ،آن
هم کمتر از یک هفته پس از دیدار رئیس ستاد
مشترک ارتش امریکا با طرفین مذاکرات صلح
بیناالفغانــی ،امــا و اگرهایــی را دربــاره نتیجه
ایــن نشســت طوالنیمــدت طالبــان و دولــت
افغانســتان و کاهــش خشــونت در ایــن کشــور
بهوجود آورده است.
به گزارش شبکه خبری آناتولی ،بنابر اعالم
نماینده ویژه ســازمان ملل در امور افغانستان
در دو مــاه گذشــته کشــتار غیرنظامیــان در
انفجارهــا بیــش از  60درصــد افزایــش داشــته
اســت .بهطوری که در ســهچهارم ســال ،2020
آمــار قربانیــان خردســال  25درصــد افزایــش
داشــته و حملــه بــه مراکز آموزشــی نیــز چهار
برابــر شــده اســت .بهطور کلــی در  11ماه ســال
 ،2020در مقایســه با زمان مشــابه سال گذشته
شــمار کشــتهها توســط مخالفــان دولــت 40
درصد افزایش را نشــان میدهد که این آمارها
افغانســتان را در فهرســت ســال  2020در زمره
ناامنترین کشورهای جهان قرار میدهد.
ایــن در حالــی اســت کــه به نوشــته ســایت
افغانســتانی «هشــت صبــح» ،بهرغــم انــکار
عوامــل طالبــان ،دولــت مرکــزی افغانســتان
شــمار قربانیان دور اول مذاکرات بیناالفغانی
را  500غیرنظامــی عنــوان کــرده و طالبــان را
مقصــر همه ایــن جنایــات میداند .براســاس
آمــار وزارت کشــور افغانســتان در ایــن مــدت
بیش از  30حمله انتحاری انجام گرفته و باالی

 500مین مغناطیســی ســازماندهی شــده و با
هدفگذاریهای خاص منفجر شده است.
دیــروز «آسوشــیتدپرس» نیــز از انفجــار 5
راکــت در بزرگتریــن مقر امریکا در افغانســتان
خبــر داد .ایــن راکتهــا در حالــی بــه پایــگاه
«بگرام» اصابت کردند که به گفته مقامات ناتو
تلفاتی در بر نداشــته است ،اما این حمله تنها
اتفاق دو روز گذشته نبود بلکه انفجار یک بمب
مغناطیســی که به گفته مقامات کابل با هدف
ترور یکی از نمایندگان مجلس افغانستان روی
خودروی ســواری تعبیه شده بود  9غیرنظامی
را به کشتن داد و همزمان انفجاری در روستای
تحــت کنترل طالبــان در غزنی افغانســتان 15
کودک را به کام مرگ کشاند.
ایــن انفجارهــا کــه در جریــان مذاکــرات
کشــدار صلــح بیناالفغانــی ،تنشهــا را میان
طرفین بیشــتر کرده اســت به بــاور تحلیلگران
«انبیســینیوز» از آن جهت مــورد توجه قرار
دارد که هنوز یک هفته از مذاکره مستقیم ژنرال
«مارک میلی» رئیس ســتاد مشــترک امریکا با
رهبران طالبان در دوحه و همینطور مالقات او
با اشرف غنی رئیسجمهوری افغانستان برای
تسریع در روند صلح و کاهش خشونت در این
کشورنمیگذرد.
به باور ناظران افغانستانی «هشت صبح»،
توگوهــای صلح،
بــه نظــر میرســد رونــد گف 
تغییــری در رفتــار طالبان نداشــته و حتی آنها
خشــونت در میدان جنگ را بیشتر کردهاند .به
عبارتی طالبان پس از امضای توافقنامه دوحه
دچــار غــرور شــده و حتــی خــود را فاتح جنگ

شروط فلسطین برای دولت «بایدن»

اخبـــار

صبح یکشــنبه  23دســامبر و قبــل از تماس تلفنی هماهنگ شــده بــا اردوغان
برای ســاعت  10صبــح ،با ترامپ صحبت کــردم .ترامپ گفت کــه همین امروز
توگوی خیلی خوبی» با شاناهان داشته و او را «بسیار گیرا و تأثیرگذار» یافته
«گف 
اســت .رئیــس جمهوری افــزود تعجب میکنم چــرا در مواجهات قبلــی که با او
داشــتم اصالً تحت تأثیر قرار نگرفتم و بعد خودش پاسخی به این سؤال داد که
من هم با آن موافق بودم .ترامپ گفت« :متیس شاناهان را به نوعی در پنتاگون
محبوس و محدود کرده بود ».وی افزود« :شــاناهان شــما و پمپئو را هم دوســت
دارد ».حتی اگر روز اول ژانویه بهعنوان روز آغاز به کار شاناهان بهعنوان سرپرست
وزارت دفاع اعالم میشــد ،باز متیس تا  31دســامبر میتوانســت در پســت وزیر
دفاع فعالیت کند ،در حالی که ترامپ هی غ ُر میزد که او باید فوراً اخراج شــود.
گفتم که بررسی میکنم ببینم چه کاری میتوان انجام داد و بالفاصله به شاناهان
که به همراه خانوادهاش به ســیاتل رفته بود ،تلفن کردم .به او گفتم کریســمس
یا غیرکریســمس فرقی نمیکند باید آمادگی داشــته باشــد که فوراً به واشــنگتن
برگردد .همچنین با دانفورد رئیس ســتاد مشــترک ارتش تماس گرفتم و موفق
شــدم با او که تازه وارد پایگاه هوایی بگرام در افغانســتان شده بود ،صحبت کنم.
ابتــدا او را در جریــان مکالمه تلفنــی ترامپ و اردوغان درباره ســوریه و همچنین
موضوع متیس قرار دادم که بســیار تشــکر کرد ،چون فــرد دیگری اخبار تحوالت
وزارت دفــاع را به او منتقل نمیکرد .همچنین بــه دانفورد اطمینان خاطر دادم
که ترامپ دوست دارد او در پست رئیس ستاد مشترک ارتش بماند ،هر چند این
بخش را تا حدودی از خودم ساختم ولی واقعاً انتظار داشتم که درست در بیاید
و او در مسئولیت فعلی خود بماند .همچنین قصد داشتم تا حدی که میتوانم
نگرانیها و آشفتگیهایی را که متیس رقم زده بود ،برطرف کنم؛ حداقل به نظر
میرسید در آن مقطع کارها دوباره به روال عادی خود بازگشته است.
اما موضوع سوریه و خروج نیروهای امریکایی همچنان در حال تغییر و تحول
بود و هنوز به ثبات و قطعیت الزم نرسیده بودیم؛ در تعطیالت آخر هفته ترامپ
توگو کند و بویژه قصد داشت دو نکته را به
تصمیم گرفت که دوباره با اردوغان گف 
او یادآوری کند :نخست به نیروهای امریکایی در سوریه حمله نکنید و دوم مطمئن
شوید که به داعش حمله میکنید و نه کردها؛ هر دو نکته درست بود اما به نظرم
توگوی قبلی بــا اردوغان و
بــرای طــرح آنها کمی دیر شــده بود ،بویژه پــس از گف 
تبلیغاتی که متعاقباً در مورد آن مکالمه صورت گرفت .باالخره تماس تلفنی با
اردوغان برقرار شد و پس از سالم و احوا لپرسی و صحبتهای مقدماتی ،ترامپ
گفت که اوالً دوست دارد اردوغان از شر داعش خالص شود و اگر ترکیه در این راه
نیاز به پشتیبانی و کمک داشته باشد امریکا آمادگی دارد آنها را فراهم کند .ثانیاً به
اردوغان تأکید کرد که ب ه دنبال تعقیب و کشتن کردها نباشد و اشاره کرد که بسیاری
از مــردم امریــکا کردهــا را ب ه دلیل اینکه ســالها در کنار ما بــا داعش جنگیدهاند،
دوست دارند .وی افزود :ترکیه و کردها باید ب ه دنبال باقیماندههای داعش باشند
و در کنار هم با آنها بجنگند .ترامپ اذعان کرد که اتخاذ چنین راهبردی یک تغییر
عمده برای اردوغان محسوب میشود ولی بار دیگر با تأکید یادآوری کرد که کردها
در میان جامعه امریکا و افکار عمومی از حمایتهای زیادی برخوردار هستند.
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میداننــد و بــه دنبــال ایجــاد دولــت انتقالی و
حاکمیتبرافغانستانهستند.
ëëچشمانداز روشن در سایه خشونت سیاه
بــا وجــود همــه ایــن مســائل تحلیلگــران
چشــمانداز مذاکرات صلح را روشــن میدانند
چراکه هسته و نتیجه پایانی آن کاهش خشونت
بــرای ایجــاد صلحی پایدار اعالم شــده اســت.
به نوشته «ایشــیا تایمز» ،تصمیم امریکا برای
کاهش نظامیانش در افغانســتان و همینطور
نخســتین ســفر نخســتوزیر پاکســتان بــرای
تســهیل راه صلح منطقه دو ثمــره اولیه از این
مذاکــرات طوالنی مــدت و به ظاهــر بینتیجه
ایــن روزها در دوحه اســت .بدون شــک در بعد
سیاســی ،نتیجه ایــن مذاکرات تقســیم قدرت
بــا طالبان را اجتنابناپذیر کــرده و حتی امریکا
نیــز قدرت تبیین شــرایط برای خــروج یا حفظ
نظامیانش در این کشــور را از دست داده است.

امــا «زلمای خلیلزاد» نماینــده امریکا در امور
افغانســتان معتقــد اســت ســفر نخســتوزیر
پاکستان و دیدار مارک میلی با طرفین مذاکره
و اعزام هیأت منتخب طالبان به پاکستان خود
نشــانههای مثبت در مســیر برقراری صلح در
منطقهاست.
از طرفــی «جــو بایــدن» پــس از نشســتن
بــر کرســی قــدرت کاخ ســفید ،بــرای مقابلــه با
جریانهایتروریستیدرمنطقهبهحفظنیروها
در افغانســتان تأکید خواهد داشت .بنابراین در
صورت اصرار طالبان به تشکیل دولت انتقالی،
یکــی از اولویتهــای دولــت جدیــد امریــکا در
افغانســتان متقاعد کردن دولــت مرکزی برای
تســهیل خواســته طالبان اســت .در این شرایط
حفــظ و بقای دولت افغانســتان نیز وابســته به
حمایت مالی و نظامی امریکا خواهد شــد تا در
نهایت صلح وعده داده شده تأمین شود.

گروه جهان /وزیر خارجه دولت فلسطین در آستانه تشکیل
دولت جدید امریکا اعالم کرد کشورش در صورت متعهد
ماندن رئیس جمهــوری جدید ایالت متحده به حاکمیت
فلسطین طبق توافقنامه سال  ،1967حاضر به از سرگیری
روابــط بــا امریــکا اســت .بهگــزارش «آسوشــیتدپرس»،
«ریــاض المالکــی» وزیــر خارجــه تشــکیالت خودگــردان
فلســطین در کنفرانــس مطبوعاتی روز شــنبه که با حضور
همتایان مصری و اردنی اش برگزار شد گفت« :اگر رئیس
جمهوری منتخب امریکا ،جو بایدن به حاکمیت فلسطین
اذعان کرده و طبق توافقهای گذشــته قدس شــرقی را نیز
بهعنوان پایتخت آن بپذیرد ما روابط با ایاالت متحده را از
ســرمی گیریم .امیدواریم دولت جدید نیز این همکاری با
دولت فلســطین را با نگاهی تازه شروع کند ».وزیر خارجه
فلسطین همچنین تأکید کرد اسرائیل برای حل بحران دو
ملتی ،باید هر چه زودتر پای میز مذاکره بازگردد.

آزمون دموکراسی در تایلند

گروه جهان /مردم سراســر تایلند بــه جز بانکوک ،دیروز به
پــای صندوقهای رأی انتخابات محلــی رفتند .به گزارش
«الجزیــره» ،ایــن اولین آزمــون دموکراســی در تایلند ،یک
ســال پــس از انتخابــات پارلمانی اســت که با طــرح اتهام
تقلب ،سلســله اعتراضهایی را در پی داشــت .با این حال
این تجربه تلخ مانع از مشــارکت مردم در انتخابات دیروز
نشــد .مشــارکت قابــل توجه مردمــی در ایــن انتخابات در
حالی بود که تا یک هفته پیش تصور میشــد مردم ناامید
از روند انتخابات سال گذشته و نگران از کرونا در انتخابات
شرکت نکنند .اما رسانههای تایلندی مشوق مردم شدند.
در همیــن ارتبــاط بانکوک پســت دیروز در ســرمقاله خود
نوشــت :طبقه ثروتمنــد تایلند که یــک درصد جمعیت را
تشکیل میدهند ،در حال حاکمیت بر بقیه مردم هستند.
پس برای از بین بردن نابرابری باید رأی داد.

