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اشرف غنی اکثریت آرای انتخابات 
افغانستان را کسب کرد

کابل، همگرایی یا واگرایی؟
بر اســاس نتایج اولیه شــمارش آرا اشرف 
غنی توانســته در انتخابات ریاست جمهوری 
افغانســتان پیروز شــود. به گزارش اسکای 
نیوز، کمیســیون انتخابات افغانستان اعالم 
کرد محمد اشــرف غنــی، رئیس جمهوری 
کنونی توانسته با اکتســاب ۵۰.۶۴ درصد آرا 
در انتخابات ریاســت جمهوری این کشــور 
پیروز شود. نتایج انتخابات ریاست جمهوری 
افغانستان که ششم مهر امســال برگزار شد، 
بعد از ســه ماه امروز اعالم شد. بر اساس گفته 
کمیسیون انتخابات افغانستان محمد اشرف 
غنی با گرفتن بیشتر از ۹۲۳ هزار رای و عبداهلل 
عبداهلل با گرفتن بیشــتر از ۷۲۰ هزار رای به 
ترتیب مقام اول و دوم را در انتخابات افغانستان 
دارند. قرار بود نتایــج ابتدایی این انتخابات به 
تاریخ ۲۷ مهر اعالم شود اما چندین بار به تاخیر 
افتاد. این نتیجه ابتدایــی بوده و نتیجه نهایی 
بعد از رسیدگی به شــکایت ها اعالم می شود. 
کمیسیون انتخابات افغانستان در ابتدا میزان 
مشــارکت را حدود دو میلیــون و ۷۰۰ هزار 
نفر اعالم کرده بود. بعد از بررســی کمیسیون 
انتخابات حدود یک میلیون رای را باطل اعالم 
کرد که سطح آرای معتبر در انتخابات ۱۳۹۸ 
ریاســت جمهوری یک میلیــون و ۸۴۳ هزار 
رای است. ســتاد انتخاباتی ثبات و همگرایی 
به رهبری عبداهلل عبداهلل خواهان ابطال ۳۰۰ 
هزار رای دیگر نیز است که ادعا می کند خارج 
از وقت رای دهی یا فاقد معلومات بیومتریکی 
و یا تکراری است. وی که رئیس اجرایی دولت 
کنونی است، عنوان کرده که این نتایج را قبول 

ندارد. 
در این میان مسوولین کمیسیون مستقل 
انتخابات افغانستان اخیراً گفته بودند که نتایج 
ابتدایی، به زودی اعالم می شود. این در حالی 
است که مشکالت موجود مابین کمیسیون و 
کمپین های انتخاباتــی به خصوص تیم ثبات 
و همگرایی هنوز حل نشــده است. در همین 
حال »فضل احمد معنوی« عضو ارشــد تیم و 
ثبات و همگرایی بــه خبرگزاری صدای افغان 
گفته اســت که ما چاره ای نداریم مگر اینکه با 
فرآیند همراه شویم اما اعتراضات تیم ثبات و 

همگرایی همچنان سر جای خود باقی است. 

معنوی اظهار کرده که تقلب ها که در خالل 
باز شماری آرای صورت گرفته است قابل چشم 
پوشی نیست و در این زمینه اسناد و مدارکی 
توســط نهادهای ناظر برای ما فرســتاده اند 
که امیدوار هســتیم کمیســیون شکایات به 
آن رسیدگی کند. اگر کمیســیون شکایات، 
غیر جانبدارانــه و بر بنیاد قانون به شــکایات 
رســیدگی کند و آرای سره و نا ســره را از هم 
جدا کند نتایج نهایی قابل تغییر است. معنوی 
هرچند صریحــاً موافقت این تیــم را با اعالم 
نتایج ابتدایی ابراز نداشت، اما با در نظرداشت 
شرایط موجود در کشور، به نظر میرسد که جز 
موافقت چاره ای ندارند. وی در پاسخ به اینکه 
بازشماری دوباره آرای ۲۷ والیت که خواست 
تیم ثبات و همگرایی بوده، در شــرایط کنونی 
کشور چقدر منطقی است؟ گفت: خواست ما 
منطقی و همراه با دلیل  اســت و بدون شــک 
بر اساس قانون، باز شــماری مجدد آرای ۲۷ 
والیت، غیر ممکن نیست. این عضو ارشد تیم 
و ثبات و همگرایی در پاسخ به اینکه تیم شما با 
اعالم نتایج ابتدایی، پیش از بازشماری دوباره 
آرا تا چه حد موافق هست؟ گفت: کمیسیون، 
کار خود را انجام می دهــد و ما هم کار خود را. 
موافقت یــا عدم موافقت مــا تاثیری چندانی 
ندارد، چنانچه پیش از این نیز کمیســیون به 

خواست ما، در اکثر موارد عمل نکرده است. 
این در حالیست که بسیاری از تحلیلگران 
معتقدند هیچ اقدامی در مورد شمارش مجدد 
یا ابطال آرای انتخاباتی صورت نخوهد گرفت 
و اشــرف غنی به عنــوان رئیــس جمهوری 
افغانستان کار خود را شــروع خواهد کرد. از 
سوی دیگر داده ها نشــان از آن دارد که یکی 
از دالیل مهندســی انتخابات و پیروزی غنی، 
مذاکره صلــح آمریکا با طالبان اســت. لذا در 
روزهای آینده شــاهد بهم ریختگی در داخل 

افغانستان خواهیم بود. 

جهاننما

 شماره   413   / دوشنبه  2 دی   1398  /    26  ربیع الثانی 1441  /   23 دسامبر   2019

فرشاد گلزاری

 مخاصمــات مســلحانه یکــی از 
موضوعاتی است که این روزها در عرصه 
بین الملل جایگاه ویژه و البته بســیار 
مهمی دارد. اینکه یک روز صبح از خواب 
بیدار می شــویم و می بینیم یک کشور 
)به طور کامل( یا حداقل بخشــی از آن 
درگیر خشــم، دود، گلوله و خون شده، 
طبیعتاً خوشایند هیچکس نیست؛ اما 
قن بیســت و یکم روز به روزش پر است 
از اخبار تعجب آور و البته خونین. زمانی 
که ایاالت متحده در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ 
به ترتیب به افغانســتان و پس از آن به 
عراق لشگرکشــی کرد، هیچکس فکر 
نمی کرد که ۱۸ و ۱۶ سال پس از آن چه 
اتفاقی در کابل و بغداد قرار است رخ دهد. 
هیچ تحلیلگری نتوانست آینده پژوهی 
کند که چه تبعاِت سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی و امنیتی برای این دو کشور به 
جای خواهد ماند. کافیست نیم نگاهی به 
اوضاع امروز افغانستان یا کابل بیندازید. 
در هر دو کشور به رغم آنچه نشان داده 
می شود، به هم ریختگِی عجیب و غریب 

به حدی رخ داده که حتــی اگر دولِت 
مستقر در این دو کشــور هم بخواهد، 
نمی توانــد راه به جایی ببرد و ُســکان 
امور را آنگونه که می خواهد در دســت 
بگیرد. این اوضاع نابسمان نتیجه همین 
دخالت هــای گاه و بیــگاه قدرت های 
خارجی است؛ تا جایی که امروز بسیاری 
از مردم عراق می گویند کــه اِی کاش 
صدام همچنان زنده بود و دسته ای دیگر 
در افغانستان ندای برپایی مجدد امارات 

اسالمی توسط طالبان را سر می دهند.
اساساً مداخله خارجی، نخست در 
پشت پرده صورت می گیرد. به عبارتی 
دیگر زمانی که یک کشور قصد مداخله 
دیپلماتیک یا سخت )نظامی( در کشور 
دیگر را داشته باشــد، اولین کاری که 
در این میان صورت می گیرد بررســی 
هزینه و فایده های آن خواهد بود. سپس 
اظهارنظرها و ابراز نگرانی ها از ســوی 
مقامات سیاسی و نظامی صورت می گیرد 
و در نهایت اگر نتیجه جمع بندی به نقطه 
مشخص )مداخله آشــکار سیاسی یا 
نظامی( رسید، آنوقت باالترین مقامات 
سیاسی خبر دخالت کشورشان در یک 
نقطه مشخص را بازگو می کنند. از این 
منظر پرونده ای که هم اکنون این حالت 

را به خــود دارد و به یکی از عجیب ترین 
مدل های مداخله در قرن حاضر تبدیل 
شده، »بحران لیبی« است. برای اینکه 
مخاطبان بتوانند وضعیت لیبی را درک 

کنند باید کمی به عقب برگردیم. 
ِسرت، قذافی، خلیفه حفتر! 

زمانی که بهار عربی در سال ۲۰۱۱ 
آرام آرام در حــال چیدن شــاخه های 
قدرت دیکتاتورهای منطقه و خصوصاً 
دولتمردان وقِت شــمال آفریقا بود، به 
یکباره خبر آمد کــه اوضاع لیبی به هم 
ریخته اســت. ظرف چنــد هفته تمام 
قبایل و طیف های اسالمی و غیر اسالمی 
لیبی که انبوهی از ســالح های سبک و 
نیمه سنگین را در اختیار داشتند برای 
سرنگونی قذافی دست به سالح شدند 
و درنهایت در اکتبر ۲۰۱۱ خبر آمد که 
معمر قذافی در زادگاهش )شهر سرت، 
واقع در شــمال لیبی( توسط مخالفان 
کشته شده است. از همان اوایل که بحث 
سرنگونی قذافی مطرح شد، تیم عملیاتی 
سازمان سیا در سفارت ایاالت متحده 
واقع در بنغازی مستقر شد. جنازه قذافی 
به سرعت توسط این تیم شناسایی و به 
واشنگتن گزارش شد و در آنجا بود که 
ایاالت متحده از خأل قدرت در لیبی به 

شدت ترسید؛ اما به هم ریختگی در این 
شهر باعث شد تا افراط گراهای منتسب به 
القاعده و داعش سفارت آمریکا در بنغازی 
را به آتش کشیدند و سفیر وقِت این کشور 
درنهایت کشته شــد. همین موضوع 
به یکباره باعث شــد تا سر و کله »ژنرال 
خلیفه حفتر« در بخش شــرقی لیبی 
)شهر طبرق( پیدا شود. حفتر از نظامیان 
سابق لیبی بود که با قذافی همکاری کرده 
بود اما در اوایل دهه ۸۰ میالدی از دولت 
آن جدا شد اما درنهایت در سال ۲۰۱۱ 
و دقیقاً در همان دقایقی که خأل قدرت 

بیش از پیش در لیبی قربانی می گرفت به 
این کشور وارد شد.  در همان زمان بود که 
یکباره داعش در شهر سرت لیبی )زادگاه 
و محل مرگ قذافی( ظهور کرد. حفتر 
به ســرعت و با حمایت ایاالت متحده، 
فرانسه و ایتالیا )به عنوان اعضای ناتو( 
نیروهای خود )ارتــش ملی لیبی( را به 
شهر سرت و برای مقابله با داعش اعزام 
کرد و درنهایت خالفت ســوم داعش 
)پس از عراق و سوریه( برچیده شد، اما 

این آخر ماجرا نبود. 
دولت وفاق ملی و تضاد منافع  

شکســت داعش در ســرت توسط 
حفتر توانســت از او یک چهره نســبتاً 
ملی به وجود آورد. بعد از این ماجرا بود 
که او ناگهان به آمریکا سفر کرد و حتی 
اخباری در مورد ارتباط وی با روســیه 
مطرح شد. در آن زمان »فائز السراج« به 
رهبری دولت وفاق ملی لیبی در طرابلس 
منصوب شد و در اینجا بود که برخورد 
منافع و تضاد سیاســی و ایدئولوژیک 
برجسته شــد؛ چراکه دولت وفاق ملی 
لیبی اصالتاً در ارتباط با اخوان المسلمین 
بود و همین موضوع باعث شد تا عربستان 
ســعودی و امارات متحــده عربی وارد 
پرونده لیبی شوند. سعودی ها و اماراتی ها 
به سرعت اقدام به خط دهی  سیاسی و 
حمایت مالی و تسلیحاتی از حفتر کردند 
و در اینجا بود که ناگهان اخباری از اعزام 
نیروهای خلیفه حفتر از شرق به غرب 
لیبی )طرابلس( منتشر شد. دقیقاً سال 
گذشته در همین روزها بود که این اتفاق 
در حال رخ دادن بــود ولی هیچ دلیلی 
برای این کار تشریح نشد. درنهایت حفتر 
اعالم کرد که به دنبال نابودی تروریسم و 
افراط گرایی در طرابلس است، اما واقعیت 
این بود که حفتر بــه نمایندگی از چند 
جناح به دنبال حــذف دولت وفاق ملی 
و فائز السراج از صحنه سیاسی لیبی بود. 
حفتر به وکالت از امارات، عربستان، 
مصر، ایالت متحده و حتی روســیه به 
سمت طرابلس لشگرکشی کرد و تاکنون 
هم اقدامات مخرب او در جریان است، اما 
اینکه دیده می شود ترکیه و قطر و حتی 
فرانســه در غرب لیبی مداخله آشکار 
نظامی و سیاســی دارند دقیقاً نشــان 
می دهد که اوضــاع در آنجا اصاًل خوب 
نیست. روز گذشته پارلمان ترکیه با ۲۶۹ 
رأی موافق توافق امنیتی و نظامی این 

کشور با دولت وفاق ملی لیبی که مسیر را 
برای حضور نظامی آنکارا در لیبی فراهم 
می کند، تایید کرد و این به معنای اعزام 
گســترده نیروهای ترکیه به طرابلس 
است که اتفاقاً ریشه در ایدئولوژی اخوانی 
آنــکارا دارد و قطر هم در این مســیر با 
اردوغان همراه شده است. این مداخله 
ترکیه تا جایی آشکار شده که اخباری از 
اعزام گروه های تک تیرانداز توسط ارتش 
ترکیه به لیبی در رسانه ها منتشر شده 
اما در این میان فرانسه هم کشتی های 
جنگی خود رابه سواحل طرابلس آورده 
است و ایتالیا اعالم کرده که اگر نیاز باشد 
با جنگنده های خود از حفتر پشتیبانی 

می کند. 
این در حالیست که ترکیه و روسیه 
اخیراً در مــورد لیبی بــا یکدیگر وارد 
اختالف و جنگ لفظی شده اند که نشان 
می دهــد منافع آنها بر خــالف پرونده 
سوریه، در لیبی با یکدیگر تضاد دارد. این 
روند و فراز و فرودهایی که در درگیری ها 
و اظهارنظر مشاهده می کنیم به خوبی 
نشان می دهد تمام این دولت ها به دنبال 
تسلط بر یک چیز هستند: آنها »نفت« 
می خواهند. بر اســاس آخرین آمارها 
ذخایر نفتی لیبی در رده هشتم جهان 
قرار دارد که البته تاکنون دست نخورده 
باقی مانده است. فارغ از حجم نفت این 
کشو، باید توجه داشــت که خلوص و 
غنای نفت لیبی با بســیاری از کشورها 
قابل مقایسه نیست. بنابراین موجود در 
سواحل طرابلس اســت که این شهر را 
به چهارراه تقابل بزرگترین کشورهای 

منطقه و فرامنطقه تبدیل کرده است.

نیم نگاهی به دالیل و ابعاد حضور بازیگران خارجی در بحران لیبی

طرابلس، چهارراه تقابل  
زمانی که »فائز السراج« 

به رهبری دولت وفاق ملی 
لیبی در طرابلس منصوب 
شد برخورد منافع و تضاد 

سیاسی و ایدئولوژیک 
برجسته شد؛ چراکه دولت 

وفاق ملی لیبی اصالتاً در 
ارتباط با اخوان المسلمین 
بود و همین موضوع باعث 
شد تا عربستان سعودی و 
امارات متحده عربی وارد 

پرونده لیبی شوند

مداخله ترکیه تا جایی 
آشکار شد که اخباری از 

اعزام تک تیراندازان ارتش 
ترکیه به لیبی در رسانه ها 

منتشر شده، اما در این میان 
فرانسه هم کشتی های 

جنگی خود را به سواحل 
طرابلس آورده و ایتالیا 

اعالم کرده که اگر نیاز باشد 
با جنگنده های خود از حفتر 

پشتیبانی می کند

خبرگزاری رسمی کره شمالی روز گذشته )یکشنبه( اعالم کرد کیم جونگ اون با فرماندهان ارشد نظامی و کمیته مرکزی 
نظامی حزب کارگر در سایه نگرانی های روزافزون نســبت به احتمال بازگشت پیونگ یانگ به مسیر مقابله با واشنگتن، دیدار 
کرد. این خبرگزاری اعالم کرد که اون ریاست نشست گســترده کمیته مرکزی نظامی حزب حاکم کارگر را به منظور بررسی 
راهکارهای تقویت توان سیاسی و نظامی نیروهای مسلح این کشور به عهده دارد.  به گزارش 
این خبرگزاری، اون تحلیل و شرح کاملی درباره وضعیت پیچیده داخلی و خارجی ارائه داد 
و گفت که این نشست احتماال تدابیر نظامی و سیاسی مهم و اقدام های نظامی برای تقویت 
نیروهای مسلح کشور را تعیین می کند. اون گفته که در میان موضوع های مطرح شده برای 
بحث و بررسی، موضوع بهبود ضروری دفاع ملی و امور مهم مرتبط با توسعه مداوم و سریع 

برای توان نظامی الزم در دفاع از خود مطرح شد.

کاخ الیزه اعالم کرد رئیس جمهور ماکرون که طرح اصالحات سیستم مستمری اش مخالفت های گسترده مردمی را به همراه 
داشته از حقوق ماهانه ای که بعد از دوران ریاست جمهوری به وی تعلق می گیرد چشم پوشی کرده است. به گزارش خبرگزاری 
فرانسه، الیزه اعالم کرد، براساس قانون سال ۱۹۵۵ رییسان جمهور فرانسه پس از پایان کارشان در الیزه ماهانه ۶ هزار یورو بدون 
مالیات دریافت می کنند. دفتر ماکرون اعالم کرده است که رئیس جمهور این دریافتی را 
بخشیده و این اقدام را در راستای تحول بزرگ در سیستم بازنشستگی انجام داده است. 
دولت فرانسه قرار است یک سیستم جدید بازنشستگی برای روسای سابق دولت و بر اساس 
طرح امتیازات جهانی آینده ایجاد کند. رئیس جمهور ۴۲ ساله فرانسه در حال حاضر برای 
رسیدن به سن ۶۲ سالگی که سن بازنشستگی در فرانسه محسوب می شود راه طوالنی 

دارد. او دست رد به حقوق ۱۳ هزار و ۵۰۰ یورو زده است.

مکرون از دریافت حقوق بازنشستگی انصراف دادنشست مهم  رهبر کره شمالی با فرماندهان ارشد نظامی 

در آســتانه پایان مهلــت قانونی بــرای معرفی نامزد 
نخست وزیری عراق دانشجویان این کشور در استان های 
مختلف کالس های درسشان را تعطیل و در قالب اعتراضات 
گسترده علیه وضعیت سیاسی و اقتصادی تظاهرات کردند. 
هزاران تظاهرکننده مسیرها را بسته و ادارات دولتی را در 
اکثر استان های جنوبی تعطیل کردند. به گزارش شبکه 
خبری ســومریه  نیوز، یک منبع امنیتی عراقی اعالم کرد 
صدها دانشــجو در میدان التحریر در مرکــز بغداد علیه 
وضعیت اقتصادی و فساد در کشور تظاهرات کردند. این 
منبع وضعیــت امنیتی در میدان های مختلــف بغداد را 
خوب ارزیابی کرد. دانش آموزان مدارس اســتان بابل نیز 
کالس هایشــان را تعطیل کردند و به تظاهرکنندگان در 
محل های تجمع این استان پیوســتند. این در حالیست 
که ایاس الساموک، سخنگوی دادگاه فدرال )دادگاه قانون 
اساسی( عراق اعالم کرد که برهم صالح، درخواست کرد که 

طبق ماده ۷۶ قانون اساسی سال ۲۰۰۵ فراکسیون اکثریت 
پارلمانی را معرفــی کند. وی افــزود: دادگاه فدرال عراق 
پنج شنبه این درخواست را دریافت کرد و صبح روز گذشته 
)یکشنبه( نشستی را با حضور تمامی اعضا برای بررسی آن 
ترتیب داد. در این جلیه مشخص شد که تفسیر و مقصود از 
فراکسیون اکثریت، سائرون خواهد بود؛ امری که اوضاع را 

پیچیده می کند.

به رغم انتخاب نخســت وزیر جدید لبنان، گروه هایی 
از معترضان حامی ســعد حریری همچنان در خیابان ها 
بوده و با انتشار فراخوانی از شــهروندان این کشور دعوت 
کردند در تظاهرات روز گذشــته )یکشــنبه( برای ایجاد 
دولت اصالحات سیاســی-اقتصادی شــرکت کنند.  به 
گزارش شبکه خبری اســکای نیوز عربی، در بیانیه یکی از 
این گروه ها موســوم به لحقی آمده است: باید ساعت چهار 
بعدازظهر ۲۲ دســامبر به میدان ریاض الصلح در بیروت 
و ســایر میدان های انقالب در مناطق مختلــف برویم تا با 
سیاست های دیکته ای، اتحاد گروه ساالری حاکم، بانک ها 
و کسانی که کشور را به مرز فروپاشی رساندند، مقابله کنیم. 
در ادامه این بیانیه آمده: باید برای دولتی که با ساختار فاسد 
و ناتوان ارتباطی نداشته، شــهامت آزاد گذاشتن دستگاه 
قضایی و آزاد کــردن آن از کنترل حاکمان طوایفی، حذف 
اداره ها، تمامی سرچشــمه های اســراف، دزدی و فساد، 

مصادره دارایی های سارقان بیت المال، محاکمه مجرمان و 
پایان دادن به کنترل بانک های خصوصی بر زندگی مردم 
را داشته باشــد، به خیابان ها بیاییم. در ادامه بیانیه مذکور 
تاکید شده اســت: این ســاختار زمانی که صدای هزار زن 
و مرد لبنانی خواســتار برکناری دولــت را نادیده گرفت، 
 مشــروعیتی را که به زور در انتخابات کســب کرده بود، 

از دست داد.

به رغم انتخاب نخست وزیر لبنان جریان دارد؛

ادامه اعتراض ها ازسوی حامیان سعد حریری
در آستانه معرفی نامزد نخست وزیری

دانشجویان عراقی به میادین تظاهرات رفتند 

خبرخبر


