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 پس از اســتقرار طالبان در کابل و 
فروپاشــی دولت اشرف غنی، سواالت 
مهمی به وجود آمد که بخشــی از آنها 
به مسائل امنیتی و مابقی به موضوعات 
سیاســی و اقتصادی مربوط می شد. 
ســواالتی که صریحا یک بالتکلیفی 
خاصی در پاســخ به آن نمایــان بود و 
هم اکنون هم همین رونــد ادامه دارد. 
دلیل این ابهام هم کامالً مشخص است؛ 
چراکه طالبــان از زمان روی کار آمدن 
در کابل تا به این لحظه صرفاً به دنبال 
دو چیز است. نخســت اینکه جریان 
مذکور حاال که کشور را در دست دارد 
می کوشد تا بتواند به همه ثابت کند که 
دیگر همانند گذشته رادیکال نیست و 
تغییر کرده است. طالبان اشتها و عطش 
شدیدی به دیده شــدن دارد و در این 
مدت سعی کرده تا بتواند از رسانه های 
نوشــتاری، دیداری، فضای مجازی و 
رسانه های اجتماعی بیشترین منفعت را 
به خود اختصاص دهد. دلیل این امر هم 
کامالً مشخص است؛ طالبان می کوشد 
تا از این راه برای خود مشروعیت داخلی، 

منطقه ای و درنهایت جهانی کسب کند 
و این میل در حالیست که همچنان در 
الیه اول )کسب مشروعیت داخلی( با 
اعمال زور هم نتوانسته وفاق ملی به نفع 
خود راه بیندازد. بر این اساس آنها فعاًل 
در مورد ســناریوی نخست با بن بست 
روبرو شده اند. در مورد سناریوی دوم، 
طالبان صرفاً ســعی دارد تــا بتواند با 
طی کردن این طریق، پول های بلوکه 
شــده از آمریکا و به طور کلی جریان 
غرب را وارد افغانســتان کند که تا به 
امروز در این امر هم موفق عمل نکرده 
است. واقعیت غیرقابل کتمان این است 
که نه تنها ایــاالت متحده، بلکه حتی 
کشورهای همســایه افغانستان هم از 
روی کار آمدن طالبان چندان احساس 
امنیت روانــی و فیزیکی نمی کنند اما 
مساله اینجاســت که آنچه در شرایط 
کنونی در تمام محورها به عنوان یک 
»بحران در افغانستان« از سوی غرب 
مورد اشــاره قرار می گیــرد، حاصل 
همان سیاست هایی اســت که سال 
2001 میالدی آمریکایی ها و شرکای 
اروپایی شــان در ناتو برای افغانستان 
نقطه گذاری و ســپس اجرایی کردند. 
به عنوان مثال روزنامه گاردین دو روز 
پیش در گزارشی نوشــت که »گروه 

خیریه  کمیته اضطرار بالیا« اعالم کرده 
که ۹۵ درصــد از افغان ها به قدر کافی 
غذا برای خوردن ندارند و یک میلیون 
کودک در این کشور نیز در معرض خطر 
مرگ ناشی از ســوءتغذیه در زمستان 
جاری قرار گرفته اند و همچنین زنان و 
دیگر اقشار آسیب پذیر در افغانستان به 
شدت در معرض خطر قرار گرفته اند. در 
ادامه این مطلب به گزارش سازمان ملل 
در مورد بحران انسانی افغانستان اشاره 
شــده و می گوید که پنج میلیارد دالر 
برای از بین بردن فاجعه در افغانستان 
در مقابل تریلیون ها دالری که در جنگ 
این کشور هزینه شد و مقداری که اکنون 
در افغانستان نیاز است، به چشم نمی آید. 
این گزارش که از ســوی یک رســانه  
بریتانیایی منتشر شده اعالم می کند 
که قرار نیست به این زودی افغانستان 
حداقل از حیث معیشــتی و اقتصادی 
رنگ آرامش را به خــود ببیند. در این 
مسیر اما یک خبر دیگر هم روز گذشته 
)چهارشنبه( منتشر شــده که نشان 
می دهد فاجعه در این کشــور آنقدرها 
عمیق است که باید منتظر یک »آنومی 
و تبدیل شدنش به آنارشی« باشیم. بر 
اســاس آنچه رویترز نوشته، مقام های 
کشاورزی دولت طالبان در یک نشست 

خبری اعالم کردند، گندم که به صورت 
گســترده از هند به دولت قبلی کابل 
مورد حمایت آمریکا اهدا شده بود، برای 
پرداخت دستمزد به ۴0 هزار کارمند 
اســتفاده خواهد شــد و بر این اساس 
برای پنج ساعت کار روزانه 10 کیلوگرم 
گندم به کارمندان داده می شود. طالبان 
اعالم کرده که به دلیل نبود پول در این 
کشور، قرار است به جای حقوق ماهانه به 
کارمندان دولت افغانستان، گندم داده 
شود که باز هم نشان می دهد این جریان 
اساساً توان و برنامه ای برای فائق آمدن 

بر مشکالت ندارد. 

رادیکالیسم در مرز با تاجیکستان
تا به اینجای کار ما شــاهد یکسری 
از مشکالت سیاسی و اقتصادی بودیم 
اما حاال مصائب امنیتی استقرار طالبان 
در کابل در حال آشــکار شــدن است 
که به نظر می رســد در وهله اول دامن 
تاجیکستان را گرفته اســت. از ماه ها 
قبل دولت روســیه با اتکا به اســناد و 
جمع آوری هــای اطالعاتی خود اعالم 
کرده بود که به زودی از ناحیه افغانستان 
تهدیدهای امنیتی چندضلعی متوجه 
همســایگان این کشــور به خصوص 
تاجیکستان و ازبکســتان خواهد شد. 
همه فکــر می کردند که ایــن بار هم، 
روس ها به دنبال سم پاشی امنیتی در 
منطقه به نفع خود هســتند تا بتوانند 
سیاست های و راهبردهای خود در قبال 
افغانستان را در تضاد با آمریکا عملیاتی 
کنند ولی سخنان اخیر رئیس جمهوری 
تاجیکستان نشان می دهد که مسکو 
به دلیل اشراف اطالعاتی که بر منطقه 
آســیای میانه دارد، چندان هم بیراه 
نگفته است. داســتان از این قرار است 
که امامعلی رحمــان، رئیس جمهور 
تاجیکســتان در نشســت مجــازی 
کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت 
جمعی که ســه روز پیش برگزار شد و 
اتفاقاً والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روســیه هم در آن حضور داشــت، در 
مورد ناامنی در مرزهای کشــورش با 
افغانستان صحبت و هشدارهای جدی 
مخابره کرد. او در بخشــی از سخنانش 
اعالم کرد که براســاس اطالعات ارائه 
شده از سوی دستگاه اطالعات خارجی 
تاجیکستان، بیش از ۴0 کمپ و مرکز 
آموزش تروریســت ها در والیت های 
شمال شرقی افغانستان به وجود آمده 
که بیش از 6 هزار شــبه نظامــی را در 
خود جای داده اســت و هر روز اوضاع 
امنیتی در مرز تاجیکستان و افغانستان 
پیچیده  و پیچیده تر می شود. به گفته 
رئیس جمهوری تاجیکســتان، هفته 
گذشــته در نزدیکی مرز دست کم 11 
نیروی طالبان کشته و 1۸ نفر زخمی 
شدند که این میزان به نسبت گذشته 
در حال افزایش اســت. پوتین هم در 
این نشست نســبت به سرازیرشدن و 
تهدید تروریســت ها و عناصر رادیکال 

به آســیای میانه مجدداً هشدار داد که 
نشــان می دهد اوضاع حداقل در این 
منطقه در حال تبدیل شــدن به یک 
بحران چند الیه اســت که بدون شک 
منافع روس هــا را هدف قــرار خواهد 
داد. از سوی دیگر اکونومیک تایمز هم 
در گزارشــی اعالم کرده که »جماعت 
تبلیغــی پاکســتان« و افراطی های 
افغانستان در حمالت اخیر در قزاقستان 
که منجر به تخریب تأسیسات دولتی 
در آلماتی و کشته شدن چندین تن در 
سراسر این کشور شد، دست داشتند. 
در همین حال، قاسم جومارت توکایف، 
رئیس جمهوری قزاقســتان نیز ادعا 
کرده است، جنگجویان خارجی که از 
افغانستان و خاورمیانه وارد قزاقستان 
شده اند ، در شــورش های مرگبار اخیر 
مشارکت داشته اند. این مولفه های ضد 
امنیت به خوبی نشان می دهد که احتماالً 
رئیس جمهور تاجیکستان از پوتین برای 
اعزام نیروهای روســیه به مرزهای این 
کشور با افغانســتان درخواست کمک 
خواهد کرد تا بتواند یک کمربند امنیتی 
برای خود به وجود بیــاورد. این نکات 
نشــان می دهد احتماالً  داعش )که در 
شمال شرق افغانستان حضور دارد( در 
حال کسب آمادگی برای به راه انداختن 
یک بحران جدید در آسیای میانه است؛ 
منطقه ای که به »جغرافیــای مادر در 
حوزه تروریسم شناسی« معروف است 
اما سوال بدون پاسخ این است که چرا 
طالبان نتوانسته از ایجاد این کمپ ها 
ممانعت بــه عمل بیاورد؟ شــاید این 
حکومت خودخوانــده حریف داعش 
نمی شود یا اینکه نمی خواهد برخوردی 

با این جریان داشته باشد!

امامعلی رحمان درباره احداث مراکز آموزش تروریست  در افغانستان هشدار داد؛ 

تاجیکستان به دنبال ایجاد کمربند امنیتی 
طالبان اعالم کرده که به 

دلیل نبود پول در این کشور، 
قرار است به جای حقوق 

ماهانه به کارمندان دولت 
افغانستان، گندم داده شود 

که باز هم نشان می دهد 
این جریان اساساً توان و 

برنامه ای برای فائق آمدن بر 
مشکالت ندارد

مولفه های ضد امنیت نشان 
می دهد که احتماالً رئیس 

جمهور تاجیکستان از 
پوتین برای اعزام نیروهای 

روسیه به مرزهای این کشور 
با افغانستان درخواست 

کمک خواهد کرد تا بتواند 
یک کمربند امنیتی برای 

خود به وجود بیاورد تا مانع 
از سرازیر شدن افراطی ها 

به داخل شود

در حمله انتحاری به کاروانی از مقامات ســازمان ملل در موگادیشو پایتخت سومالی حداقل ۸ نفر کشته شدند. 
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، در اثر انفجار خودروی بمب گذاری شده طی روز گذشته )چهارشنبه( به کاروان 
مقامات دفتر سازمان ملل در پایتخت سومالی، حداقل ۸ نفر کشــته و تعدادی زخمی شده اند. این انفجار در مسیر 
21 اکتبر، در شمال فرودگاه بین المللی موگادیشو، نزدیک محل اقامت کارکنان سازمان ملل در موگادیشو صورت 
گرفت. منابع خبری اعالم کردند که گروه تروریســتی الشــباب، مسؤولیت این 
حمله را برعهده گرفته است. به دنبال این انفجار نیروهای پلیس فدرال محل وقوع 
انفجار را محاصره و مسیرهای منتهی به آن را مسدود و از عبور خودروهای عمومی 
و شخصی جلوگیری کردند. منابع امنیتی ســومالی همچنین اطالع داده اند که 
ردزنی ها برای دستگیر کردن عوامل این حمالت شروع شده و احتمال می دهند 

که این عناصر به شهرهای اطراف موگادیشو پناه برده باشند.

شهروندان لبنانی با برگزاری اعتراضاتی در مناطق مختلف، وضعیت معیشتی و سقوط ارز ملی در مقابل دالر را 
محکوم کردند. به گزارش آناتولی، ده ها تن از معترضان لبنانی اقدام به بستن مسیر شرقی بزرگراه جونیه واقع در شمال 
این کشور توسط خودروهایشان کردند که پرچم لبنان روی آنها برافراشته شده بود. معترضان لبنانی همچنین مسیر 
غربی بزرگراه زورق مصبح واقع در شمال این کشور را با الستیک های آتش زده در اعتراض به باال رفتن ارزش لیره در 
مقابل دالر و وخامت اوضاع معیشتی شهروندان بستند. ده هاتن از معترضان نیز 
به همین دالیل مسیر بین المللی البداوی و میدان عبدالحمید کرامی در طرابلس 
واقع در شمال این کشــور را از دو سمت بستند. ده ها تن از شــهروندان لبنانی 
همچنین با آتش زدن الستیک خودروها در مرکز بازار تجاری بعلبک اعتراضاتی 
برپا کردند و افزایش نرخ دالر، گران شدن کاالها و وخامت اوضاع اقتصادی، مالی، 

اجتماعی و معیشتی را محکوم کردند.

ادامه اعتراض لبنانی ها به وضعیت وخیم معیشتیحمله تروریستی الشباب به کاروان سازمان ملل در سومالی

روسیه مانور با گلوله واقعی را با نیروها و تانک هایش 
در نزدیکی مــرز اوکراین برگزار کــرد و در عین حال 
درخصوص چشم انداز مذاکرات با آمریکا که واشنگتن 
امیدوار است تهدید احتمالی حمله روسیه به اوکراین 
را از بین ببرد، ابراز ناامیدی کرد. به گزارش رویترز، یک 
روز پس از اینکه طرف آمریکایــی در مذاکرات ژنو از 
روسیه خواســت که به همراه حدود 100 هزار سرباز 
خود از نزدیکی مرز با اوکراین عقب نشینی کند، وزارت 
دفاع روسیه اعالم کرد که 3000 نفر از پرسنل نظامی 
تمرینات رزمی از جمله نبردهای آزمایشی را در چهار 
منطقه جنوب غربی روسیه آغاز کرده اند. این تمرینات 
نشان داد که کرملین هیچ قصدی در کاهش فشارهای 
نظامی که آمریکا را به میز مذاکرات کشــانده اســت، 
ندارد؛ مذاکراتی که مسکو خواسته هایی را درخصوص 
تامین تضمین های امنیتی از جانب غرب در آنها ارائه 

کرده است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین 
درباره مذاکــرات رو در روی دو طــرف در ژنو که روز 
دوشنبه برگزار شــد، اظهار کرد که این مسئله مثبتی 
است که مذاکرات روز دوشــنبه به صورت باز، اساسی 
و مستقیم برگزار شد اما دلیلی برای خوشبینی وجود 
ندارد. پسکوف افزود: روسیه خواستار نتایج سریع است 

و هیچ ضرب االجل مشخصی وجود ندارد. 

کره  شمالی رســما اعالم کرد که روز سه شنبه یک 
موشک مافوق صوت را با موفقیت آزمایش کرده است. 
به گزارش روسیاالیوم، خبرگزاری رسمی کره شمالی 
در بیانیه ای که شامگاه سه شنبه منتشر شد، اعالم کرد 
که این آزمایش با نظارت شــخصی کیم جونگ اون، 
رهبر کره شمالی انجام شد. همچنین طبق اعالم این 
خبرگزاری موشک مذکور حامل کالهک مافوق صوت 
بوده و پس از پرواز در مسافتی بیش از 1000 کیلومتر 
با دقت به هدف خود اصابت کرد. ارتش کره جنوبی سه 
شنبه اعالم کرد که کره شمالی یک پرتابه نامشخص را 
به سمت دریای ژاپن شلیک کرد. گارد ساحلی ژاپن نیز 
با تایید این خبر گفت که پرتاب یک موشک یالستیک 
در کره شمالی را رصد کرده است. این دومین آزمایش 
موشکی کره شمالی در سال جدید میالدی و ظرف یک 
هفته است. در همین راستا، آنتونیو گوترش، دبیرکل 

ســازمان ملل، نگرانی عمیق خود را درباره  آزمایش 
موشکی کره شــمالی ابراز کرد. اســتفان دوجاریک، 
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفت: دبیر کل نگرانی 
عمیق خود را نســبت به تحوالت اخیر ابراز کرده و از 
رهبری کره شمالی می خواهد به اجرای کامل تعهدات 
بین المللی و تمامــی قطعنامه های شــورای امنیت 

سازمان ملل پایبند باشد.

تمرینات نظامی روسیه در نزدیکی مرز با اوکراینتایید کره شمالی بر آزمایش موفقیت آمیز موشک مافوق صوت

خبرخبر

فرشاد گلزاری

مذاکرات نفس گیر برای انتخاب 
رئیس جمهور عراق

طبق عرف سیاســی حاکم بر عراق پس از 
انتخابات سال 200۵، احزاب ُکرد حق معرفی 
رئیس جمهور را دارند، اما برخالف آنچه انتظار 
می رفت، به نظر نمی رســد که توافق بر ســر 
نامزدی برای تصدی پســت ریاست جمهوری 
عراق آســان باشــد و اتفاقات جلسه نخست 
پارلمــان منجر به شــکل گیری اختالفاتی در 
این باره میان احزاب ُکرد شــده است. روزنامه 
العربی الجدید در گزارشــی دربــاره موضوع 
تعیین رئیس جمهوری عراق پــس از انتخاب 
رئیس پارلمان و شکل گیری اختالف در مواضع 
احــزاب ُکرد پس از اتفاقات جلســه نخســت 
پارلمان نوشــت: احزاب سیاســی اصلی اقلیم 
کردســتان عراق تا بدین لحظه بر ســر نامزد 
خود برای تصدی پســت ریاست جمهوری به 
توافق نرســیده اند و موضع رسمی واحدی در 
این زمینه اتخاذ نکرده اند. به اســتثنای غازی 
الیاور، رئیس جمهور موقت عراق در سال های 
200۴ و 200۵ که عرب بود، سه رئیس جمهور 
دیگر عراق از انتخابــات 200۵ تا امروز از میان 
کردها انتخاب شــده اســت. این ســه رئیس 
جمهور سابق جالل طالبانی از 200۵ تا 201۴، 
فؤاد معصوم از 201۴ تا 201۸ و برهم صالح از 
201۸ تاکنون بوده اند و هر ســه نفر آنها عضو 
حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق هستند 
که در انتخابات پارلمانی دهم اکتبر با اکتساب 
1۴ کرســی پس از حزب دموکرات کردستان 
)31 کرســی( در میان احزاب ُکرد جایگاه دوم 
را به خود اختصاص داد. گفت وگوهای احزاب 
کرد درباره انتخاب رئیس جمهور آینده عراق، 
به ویژه میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی 
پیش از برگزاری جلســه نخســت پارلمان که 
یکشــنبه برگزار شــد، به مراحل پیشرفته ای 
رسیده بود اما موضوع پس از ترک صحن مجلس 
از سوی نمایندگان اتحادیه میهنی کردستان 
در اعتراض به سازوکار رای گیری تغییر کرد و 
این در حالی بود که نمایندگان حزب دموکرات 
در پارلمان ماندند و به محمد الحلبوسی رئیس 
پارلمان، حاکم الزمیلی، معاون اول او و شاخوان 
عبد اهلل، معاون دوم او که یکی از رهبران اتحادیه 
دمکراتیک کردســتان عراق بــود، رای دادند. 

منابع سیاســی نزدیــک به اتحادیــه میهنی 
کردستان عراق درباره این تحوالت گفتند که 
آنچه در روز نشست پارلمان رخ داد و همچنین 
رأی  حزب دموکرات، بر تفاهم های قبلی ُکردها 
تأثیر گذاشته است؛ تفاهماتی که کردها در آنها 
بر سر همه موضوعات مربوط به حق احزاب کرد 

در انتخابات توافق کرده بودند. 
این منابــع به العربــی الجدیــد گفتند که 
گفت وگوها درباره پست ریاست جمهوری نیز 
تحت تأثیر اتفاقات نشست پارلمان قرار گرفت 
و موقعیت مذاکره کردها در بغــداد را تضعیف 
کرد. این منابع با اشــاره به اینکه حزب اتحادیه 
میهنی کردســتان عراق همچنان بر در اختیار 
داشتن سمت ریاست جمهوری اصرار دارد و از 
آن چشم پوشی نخواهد کرد، افزودند؛ در چند 
روز آینده شاهد گفت وگوهایی از سوی هیئتی 
از این حزب در بغداد قبل از اعال رســمی نامزد 
تصدی پست ریاســت جمهوری خواهیم بود. 
محمود خوشــناو، از رهبــران اتحادیه میهنی 
کردســتان عراق اختالف این حــزب با حزب 
دموکرات کردســتان این کشــور را تایید کرد 
و گفت: حضور حزب دموکرات کردســتان در 
جلســه رأی گیری درباره رئیس پارلمان و دو 
معاون وی، خارج از چارچوب برنامه کاری کردها 
بود که اتحادیه میهنی و حزب دموکرات درباره 
آن توافق کرده بودند. به همین دلیل، اختالفاتی 
در دیدگاه ها به وجود آمده است و حضور حزب 
دموکرات کردستان در اولین نشست پارلمان، 
اقدام موفقیت آمیزی نبود. خوشناو تأکید کرد: 
باید پست ریاست جمهوری عراق در 1۵ روز آتی 
تعیین تکلیف شود و نمی خواهیم حوادث سال 
201۸ تکرار شــود؛ چراکه آن روند، گزینه دوم 
ماست و گزینه اول ما، حضور در پارلمان براساس 
توافق است. عضو ارشد اتحادیه میهنی کردستان 
عراق همچنین تصریح کرد: برهم صالح رئیس 
جمهور کنونی عراق، یکــی از نامزدهای مطرح 
برای پست ریاست جمهوری است اما تاکنون، 

هیچ اسم دیگری اعالم نشده است.

جهاننما


