
نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق اعالم شد؛ 
پیشتازی صدر و اعتراض العامری 

جریان صدر در نتایج 
اولیه انتخابات پارلمانی 
عراق با ۷۳ کرســی در 
حالی پیشــتاز اســت 
که پس از آن فهرســت 

»التقدم« وابسته به »محمد الحلبوسی« با فاصله ای 
قابل توجه با ۳۸ کرسی قرار گرفته است. به گزارش 
روسیاالیوم، با وجود اینکه همچنان اما و اگرها درباره 
نتایج انتخابات پارلمانی عــراق جریان دارد و نتایج 
متفاوت در ترکیب فهرست ها )به علت نهایی نشدن 
نتایج( به چشم می خورد، اما می توان گفت، مختصات 
و شمایل کلی سهم فهرست ها، جریان های انتخاباتی 
و مستقل ها، ترسیم شده و مقدمات ورود جریان های 
سیاسی به ائتالف های تشــکیل دولت آینده این 
کشور فراهم شده اســت. در این میان با پیش روی 
جریان صدر، بســیاری از طیف های دیگر عراق هم 
نسبت به این موضوع اعتراض کرده اند. در این راستا 
رئیس ائتالف الفتح عراق نتایج اعالم شده انتخابات 
پارلمانی را جعلی خواند. هــادی العامری، رئیس 
ائتالف الفتح عراق  با صدور بیانیه ای کوتاه نتایج اولیه 
انتخابات پارلمانی زودهنگام کشورش را رد کرد. وی 
در اینباره گفت: تحت هیچ شرایطی این نتایج جعلی 
را نخواهیم پذیرفت. العامری ادامه داد: با تمام توان از 
نامزدها و رای دهندگانمان حمایت خواهیم کرد. این 
اظهارات پس از آن مطرح شد که ابو علی العسکری، 
سخنگوی گردان های حزب اهلل عراق در سخنانی 
گفت که نتایج انتخابات پارلمانی عراق مردود است. 
وی همچنین از گروه های مقاومت عراق خواســت 
که آماده باشــند و تاکید کرد: در مقابل بزرگ ترین 
روند تقلب خواهیم ایســتاد. پیش از العسکری نیز 
هیات هماهنگی شیعیان عراق موسوم به چارچوب 
هماهنگی شیعیان که متشــکل از احزاب سیاسی 
شیعه است نتایج اولیه انتخابات را رد کرده بود. این 
هیات در بیانیه ای اعالم کرد: ما اعتراض مان به نتایج 
اعالم شده انتخابات را اعالم می کنیم و تمامی اقدامات 
الزم را برای جلوگیری از دســتکاری رای ها اتخاذ 
خواهیم کرد. در مقابل کمیساریای عالی انتخابات 
عراق نسبت به اتهامات مطرح شده از سوی چارچوب 
هماهنگی شیعیان واکنش نشان داد. این کمیساریا 
در بیانیه ای تاکید کرد کــه طی برگزاری انتخابات 
به قانون و اقدامات اتخاذ شــده پایبند بوده است. 
در این بیانیه آمده اســت که هر معترضی می تواند 
تا عصر پنجشنبه به نتایج انتخابات اعتراض کند و 
کمیساریای عالی انتخابات عراق تمامی شکایت ها 
را مورد بررســی قرار خواهد داد. کمیساریای عالی 
انتخابات عراق همچنین اتهامات مطرح شده توسط 
هیات هماهنگی احزاب شیعه درباره دستکاری نتایج 
انتخابات را رد و تاکید کرد: همه از نتایج رای گیری 
مطلع هستند و شرکای ما از ناظران گرفته تا سازمان 

ملل و رسانه ها همگی از آن مطلع هستند. 
    

تمدید مأموریت هیأت 
حقیقت یاب سازمان ملل در لیبی 

شــورای حقــوق 
بشــر ســازمان ملل از 
تمدید ماموریت هیأت 
حقیقت یاب لیبی برای ۹ 
ماه دیگر به منظور انجام 

وظایف خود خبر داد. به گزارش اسپوتنیک، شورای 
حقوق بشر ســازمان ملل با صدور بیانیه ای اعالم 
کرد، تصمیم تمدید ماموریت هیأت حقیقت یاب 
در شرایط استثنایی ای گرفته شده که این هیأت 
از زمان تاسیس به دلیل شیوع ویروس کرونا با آن 
رو به رو بوده و بحران نقدینگی که سازمان ملل در 
آن زمان با آن دست و پنجه نرم می کرد. این تصمیم 
شامل ۴۴ نکته است و به هیأت حقیقت یاب توصیه 
می کند که در چهل و نهمین جلسه خود گزارشی از 
پیگیری نتایج و یافته های خود به شورای حقوق بشر 
با مشارکت نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در 
لیبی ارائه دهد. این توصیه شامل این است که هیأت 
شورای حقوق بشر در پنجاهمین دور خود، گزارشی 
جامع از وضعیت حقوق بشر در لیبی از جمله تالش ها 
با هدف ممانعت از تجاوزات و نقض های حقوق بشر 
و تضمین بازخواست عامالن آن ارائه دهد. در این 
تصمیم از مقامات لیبیایی خواسته شده به اعضای 
هیأت حقیقت یاب اجازه ورود بالمانع به سرتاسر 
خاک لیبی بدون هیچ تاخیــری را بدهند و اجازه 

مالقات و گفت وگو با هر شخص وجود داشته باشد.
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فرشاد گلزاری

زمانی که رجب طیب اردوغان در 
آگوست سال 201۴ میالدی به عنوان 
رئیس جمهور ترکیه انتخاب شد، احمد 
داوود اوغلــو، به عنوان نخســت وزیر 
این کشور از ســوی اردوغان انتخاب 
شــد و همه از یکدیگر می پرســیدند 
کــه چــرا داوود اوغلو به این ســمت 
انتخاب شــد؟ پاســخ این پرسش را 
بسیاری از تحلیلگران حاضر در ترکیه 
می دانستند؛ داوود اوغلو از سال 200۹ 
تا 201۴ به مدت پنج سال وزیر خارجه 
ترکیه بود و به دلیــل فارغ التحصیل 
شدن از دانشگاه آمریکایی بغازیچی، 
کارنامه خوبی از خود بــه عنوان یک 
دانش آموختــه روابــط بین الملل و 
سیاست به جای گذاشته بود. او در این 
مدت، کتابی با نام »عمق استراتژیک« 
را به رشــته تحریر درآورد که بسیاری 
از استراتژیست های دنیا معتقدند این 

کتاب نقشه راه سیاست خارجی ترکیه 
به حســاب می آید. علیرغم اختالف 
اردوغان با داوود اوغلو و کنار گذاشته 
شدنش از شطرنج سیاست، راهبردهای 
او در سیاست خارجی ترکیه همچنان 
در حال اجرایی شدن است و این نشان 
می دهد که او به درســتی توانسته بود 
نقطه گذاری راهبردی خود را صورت 
دهد. این موضــوع البته با کمی تغییر 
در حال پیاده سازی است؛ بدین مفهوم 
که اردوغان آنگونه که داوود اوغلو و یار 
قدیمی اش گفته بود، عمل نمی کند. 
داوود اوغلو در کتاب خــود و حتی در 
کالم و اندیشــه  خود معتقــد بود که 
باید یک مصالحه در سطح ملی میان 
دولت و حکومت ترکیه با کردهای این 
کشور و در رأس آنها پ.ک.ک صورت 
بگیرد. او بارها به این ســمت رفت که 
باید به ایــن جریان در داخل کشــور 
سهم سیاسی داده شود و در این میان 
بارها به گفت وگو بــا کردهای ترکیه 
پرداخــت. در این میان حتــی داوود 
اوغلو اوضاع را به سمتی هدایت کرد که  

صالح الدین دمیرتاش، یکی از رهبران 
حزب دموکراتیک خلق ها وارد عرصه 
سیاسی شد و حتی به آنها امتیازهای 
زیادی داده شد ولی این مسیر چندان 
دوام نیاورد و اردوغان با حمله به سوریه 
و هدف قرار دادن کردهای مستقر در 
شمال این کشــور، تمام طراحی های 
داوود اوغلو را بهــم ریخت و از بین برد. 
در این مسیر او نه تنها کردهای سوریه 
را به بهانــه مبارزه با تروریســم آماج 

حمالت گاه و بیگاه قــرار داد، بلکه در 
داخل هم دمیرتاش را روانه زندان کرد 
و احزاب ُکردی را به شدت محدود و یا 
حتی منحل کرد. این روند همین حاال 
هم به نوعی دیگر ادامــه دارد؛ چراکه 
اردوغان روز گذشته بازهم بار دیگر به 
صورت مستقیم کردهای شماِل سوریه 
را به صورت دیگــر تهدید کرد. رئیس 
جمهوری ترکیه دیروز )سه شــنبه( با 
اشاره به اوضاع فعلی در شمال سوریه 
نســبت به این مساله هشــدار داد که 
کشورش بابت کشته شــدن دو افسر 
پلیس ترکیه در تیراندازی شبه نظامیان 
کرد سوریه واکنش نشــان می دهد و 
دســت به اقدام متقابل می زند. در این 
رابطه روزنامه دیلی صباح از قول رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه 
نوشت: »ما در حال از دست دادم صبر 
خود هســتیم. ترکیه مصمم است که 
تهدیدهای رو به رشد در شمال سوریه 
را یا با همکاری نیروهــای فعال در آن 
منطقه یا با تالش خودش از بین ببرد«. 
این سخنان اردوغان نه تنها بوی تهدید 
کردنشین های سوریه را می دهد بلکه 
به نوعی می تواند باعث ورود نظامیان 
بیشتر به ســوریه شــود که این خود 
می تواند آتش درگیــری را مجدداً در 
شمال ســوریه همانند دو سال پیش 
روشن کند، اما مســاله اینجاست که 
تهدیدها فقط به سوریه ختم نمی شود. 

هجمه به یونان
ترکیــه همانگونه کــه در تهدید 
کردِن سوریه و کردهای تحت حمایت 
آمریکا، همیشه پیش قدم بوده، حاال 
یونــان را هم به فهرســت تهدیدهای 
خود افزوده است. داســتاِن درگیری 
میان ترکیه و یونان به مسائلی از قبیل 
حفاری در مدیترانه شــرقی و پرســه 
زدن های گاه و بیــگاه  ترکیه در اطاف 
آبهای یونان و قبــرس برمی گردد که 
چندی پیش قرار بود اوضــاع آرامتر 
شود. با وجود اینکه جدیداً دور جدیدی 

از مذاکرات اکتشــافی میان ترکیه و 
یونــان در آنکارا آغاز شــده، تحوالت 
پرشتاب چند روز اخیر دو کشور حاکی 
از این هستند که پس از قرارداد دفاعی 
جدید یونان با فرانســه و ازسرگیری 
عملیات هــای حفــاری، رهگیری و 
توقیف کشتی ها و جنگ لفظی همراه 
آن کــه از یک زمســتان داغ حکایت 
دارد، شرایط به سمت دور جدیدی از 
تنش ها بر ســر پرونده شرق مدیترانه 
پیش مــی رود. اوایل مهرمــاه بود که 
کریاکوس میتســوتاکیس، نخست 
وزیر یونان با ســفر به پاریس قرارداد 
جدید شــامل خرید ناوچه های بالرا و 
ناوچه های ســبک گوویند را به امضاء 
رساند که این خریدهای نظامی نشان 
میداد آتن به دنبال تحکیم اســتقرار 
خود در شــرق مدیترانه علیه ترکیه 
است. میتسوتاکیس اوایل ماه جاری 
همچنین از خرید غیرمنتظره ۶ فروند 
جنگنده رافال ســاخت فرانسه خبر 
داده بود. حــاال در مقابل آنــکارا هم 
درخواســت خرید ۴0 فروند جنگنده 
اف-1۶ ساخت الکهید مارتین و حدود 
۸0 کیــت بروزرســانی هواپیماهای 
فعلی خود را از آمریکا کرده اســت که 
نشــان می دهد که یک آماده ســازی 
آشــکار نظامی در حال شــکل گیری 
است که یک طرف آن ترکیه و سمت 
دیگر آن یونان خواهد بود. بســیاری 
معتقدنــد که جنگ میان دو کشــور 
صورت نخواهد گرفت اما سخنان چند 
روز پیش وزیر خارجه ترکیه نشان داد 
که اوضاع چندان هم آرام نیست. مولود 
چاووش اوغلو صراحتاً نقض های پیش 
آمده میان کشورش با یونان را مطرح 
کرد و بــا انتقاد از آنها اعــالم کرده که 
آنکارا برای جنگ با یونان آماده است. 
دامنه رد و بدل شدن تهدیدها حاال به 
قبرس هم کشیده شــده است و دلیل 
این امر، همراهی این کشــور کوچِک 
عضو اتحادیه اروپا با یونان علیه ترکیه 

اســت. وزیر امور خارجه ترکیه اخیراً 
در کنفرانــس مطبوعاتی با زبیگنیف 
رائو، همتای لهســتانی خود در ورشو 
اعالم کرد که ترکیــه از حقوق خود و 
ترک های قبرس تا حــد امکان دفاع 
می کند و در مقابِل هــر گامی که این 
حقوق را نقض کند، اقدام الزم را انجام 
می دهد. ترکیه معتقد است که یونانی ها 
از طریق قبرس ترک نشین به دنبال آن 
هســتند تا بتوانند در شرق مدیترانه و 
حوزه نفوذ آنکارا اقدامات مخرب انجام 
دهند، اما بحث اینجاست که مقامات 
اتحادیه اروپا بارها ترکیه را بابت اشغال 
قبرس شمالی متهم کرده اند. این بار اما 
اوضاع و احوال به حدی وخیم شده که 
بسیاری از تحلیلگران درگیری نظامی 
را پیش بینی می کنند، اما معتقدند که 
طرفین در حال آماده شدن برای ضربه 
به یکدیگر در ابعاد مختلف هستند. از 
ســوی دیگر آنگال مرکل قرار است در 
تاریخ 1۶ اکتبر )2۴ مهر( برای آخرین 
بار قبل از کناره گیری از صدارت اعظم 
آلمان به ترکیه ســفر  کند تا پیرامون 
روابط دوجانبه و مسائل بین المللی با 
اردوغان صحبت کنــد؛ حال باید دید 
که او می تواند مقابــل تُرک تازی های 

اردوغان را بگیرد یا خیر.

ترکیه عالوه بر یونان، مخالفان سوری خود را هم تهدید کرد؛

اردوغان و تُرک تازی های هدفمند 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

جهاننما

مقامات اتحادیه اروپا بارها 
ترکیه را بابت اشغال قبرس 

شمالی متهم کرده اند. 
این بار اما اوضاع و احوال 

به حدی وخیم شده که 
بسیاری از تحلیلگران 

درگیری نظامی را 
پیش بینی می کنند و 

معتقدند که طرفین در حال 
آماده شدن برای ضربه به 
یکدیگر در ابعاد مختلف 

هستند

سخنان اخیر اردوغان 
نه تنها بوی تهدید 

کردنشین های سوریه 
را می دهد بلکه به نوعی 

می تواند باعث ورود 
نظامیان بیشتر به این کشور 

شود که این خود می تواند 
همانند دو سال پیش آتش 

درگیری را مجدداً در شمال 
سوریه روشن کند
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منابع از وجود تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی در بلندی های اشغالی جوالن سوریه و انتقال تعداد زیادی تانک به این منطقه 
خبر دادند. به گزارش شبکه خبری روسیا الیوم، منابع از وجود تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی در بلندی های اشغالی جوالن 
سوریه خبر دادند و اعالم کردند که این رژیم تعداد زیادی تانک به این منطقه منتقل کرده است. نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی دوشنبه با مشارکت در مراسمی تحت عنوان جوالن برای پیشبرد اقتصاد و 
توسعه منطقه گفت: هدف دولت اسرائیل دو برابر کردن ساکنین بلندی های جوالن و ساخت 
دو شهرک جدید است. نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: موضع ما نسبت به بلندی های 
جوالن ربطی به اوضاع سوریه ندارد. حتی اگر کار به آنجا بکشد که جهان دیدش را نسبت به 
سوریه یا اسد تغییر دهد، این هم باز ربطی به بلندی های جوالن ندارد. بلندی های جوالن 

متعلق به اسرائیل است.

وزیر خارجه روسیه دیروز )سه شنبه( با هشدار درباره تحرکات ناتو در آسیا گفت، تسلیحات باقیمانده در افغانستان پس از خروج 
نیروهای آمریکایی و ناتو از این کشور نباید برای اهداف مخرب استفاده شوند و طالبان باید به وعده هایش به منظور اجتناب از بی ثباتی 
در افغانستان پای بند بماند. به گزارش اسپوتنیک، سرگئی الوروف در نشست کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در نورسلطان، 
پایتخت قزاقســتان گفت: خروج عجوالنه ناتو و آمریکا باعث به وجود آمدن بی نظمی و 
بی ثباتی بیشتر در افغانستان شده است. تسلیحات و تجهیزات نظامی زیادی در این کشور 
باقی مانده است که متعلق به نیروهای خارجی است. این مساله اهمیت دارد که این ابزار و 
وسایل نظامی برای اهداف مخرب استفاده نشوند. وی افزود: طالبان گفته است که تمایل 
دارد تا با قاچاق موادمخدر و تروریسم مقابله کند که عامل بی ثباتی کشورهای همسایه 

محسوب می شوند و می خواهد به یک دولت فراگیر هم دست پیدا کند. 

الوروف: ناتو سرگرم استقرار نیرو در آسیاستاسرائیل تعداد زیادی تانک به جوالن اشغالی منتقل کرد

نخســت وزیر جدید ژاپن ضمن دفاع از سیاست های 
حامی انرژی اتمــی اش، تاکید کرد، آغاز بــه کار مجدد 
نیروگاه های هســته ای که از زمان فاجعه فوکوشیما در 
ســال 2011 میالدی تعطیل شــده اند، امری حیاتی و 
ضروری اســت. به گزارش رویترز، مبحــث انرژی به یک 
موضوع کلیدی در رقابت های اخیر بر ســر رهبری حزب 
حاکم »لیبرال دموکرات« ژاپن تبدیل شد؛ رقابتی که در 
جریان آن فومیو کیشیدا رقیب خود تارو کونو، وزیر سابق 
واکسیناسیون را که مخالف انرژی هسته ای است، شکست 
داد و نخست وزیر ژاپن شد. کیشــیدا برای نخستین بار 
از زمانی که به نخست وزیری رســیده در پارلمان حاضر 
شد و در پاسخ به ســواالت اپوزیسیون گفت: بسیار مهم و 
ضروری است که ما فعالیت نیروگاه های اتمی مان را از سر 
بگیریم. این اظهارات کیشیدا در پاسخ به سواالت یوکیو 
ادانو، رهبر اصلی ترین حزب اپوزیســیون ژاپن موسوم به 

حزب مشروطه دموکراتیک ژاپن پیرامون سیاست دولت 
در مورد انرژی پایدار و اینکه آیا انرژی هسته ای بخشی از 
این برنامه اســت یا خیر، مطرح شــد. انرژی هسته ای در 
ژاپن موضوعی بحث برانگیز اســت؛ به ویژه از زمان زلزله 
سال 2011 میالدی در مناطق ساحلی ژاپن که منجر به 
سونامی گردید و باعث انفجار یک نیروگاه اتمی در منطقه 

فوکوشیما واقع در شمال توکیو شد.

وزیر خارجــه طالبــان افغانســتان در اظهاراتی 
خواســتار روابط خوب جهان با کشــورش شــد اما از 
ارائه تعهدات محکــم در خصوص تحصیل دختران در 
این کشور به رغم درخواســتهای بین المللی از دولت 
متبوعش بــرای اجازه به بازگشــت همــه محصالن 
افغان به مدارس خودداری کرد. به گــزارش رویترز، 
با گذشــت تقریبا دو ماه از فروپاشی دولت سابق مورد 
حمایت غرب در افغانســتان و تصرف شــهر کابل از 
ســوی نیروهای طالبان، دولت جدید وابســته به این 
گروه به ایجــاد روابط خوب بــا کشــورهای دیگر با 
 هدف کمک بــه دفع یک بحران اقتصــادی فاجعه بار 
در افغانستان اصرار دارد. امیر خان متقی وزیر خارجه 
موقت افغانســتان، در نشســتی به هماهنگی مرکز 
مطالعات انســانی و جنگ در شــهر دوحه قطر گفت: 
جامعه بین المللی باید شروع به همکاری با ما کند. در 

این صورت ما خواهیم توانست ناامنی را متوقف کرده 
و همزمان نیز خواهیم توانست تعاملی مثبت با جهان 
داشــته باشــیم. متقی بیان کرد، دولت ما با احتیاط 
حرکت می کند اما تنها چند هفته است که در قدرت قرار 
گرفته و نمی توان انتظار داشت اصالحاتی را که جامعه 
بین المللی در عرض 20 سال قادر به اجرایشان نبوده را 

ظرف فقط دو ماه تکمیل کند.

وزیرخارجه طالبان: 

دو ماهه نمی توان در افغانستان اصالحات انجام داد!
نخست وزیر جدید:

آغاز به کار مجدد نیروگاه های هسته ای ژاپن  امری حیاتی است

خبرخبر


