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هشدار طالبان به آمریکا و اروپا: 
تضعیف و تحریم دولت افغانستان 

تبعات امنیتی خواهد داشت 
هیئت طالبان روز سه شــنبه بــا مقامات 
اروپایی و آمریکایی در اولین دیدار ســه جانبه 
از زمان تســلط این گروه بر افغانســتان دیدار 
کرد. این دیدار با تعهد گروه ۲۰ برای همکاری 
جهت نجات افغانســتان از یک فاجعه انسانی 
همزمان بود. به گزارش الجزیــره، ند پرایس، 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه 
در کنفرانسی به مذاکرات اول هفته میان ایاالت 
متحده و طالبان در مــورد موضوع کمک های 
بشردوســتانه اشــاره کرد و آن را مثمرثمر و 
مذاکرات را تا حد زیادی مثبت خواند. وی گفت 
که در جلسه روز سه شنبه با نمایندگان طالبان 
عالوه بر مقامات آمریکایــی ، مقامات اتحادیه 
اروپا نیز شرکت داشتند. طبق گزارش خبرنگار 
الجزیره جلســه دو روز پیش در پایتخت قطر 
گسترده و شــامل هیئت های ایاالت متحده، 
کانادا و انگلیس، نماینــدگان اتحادیه اروپا و 
هیئت دولت موقت افغانســتان بود؛ این اولین 
گردهمایی این کشــورها با طالبــان از زمان 
کنترل این گروه بر افغانستان است. دولت قطر 
که میزبان این نشســت ها بود، اعالم کرد این 
مذاکرات به نتایج مثبت و ســازنده ای دست 
یافت و خاطرنشان کرد که طرفین توافق کردند 

که در دوره آینده روابط خود را ادامه دهند.
در همین راســتا، وزیر امور خارجه دولت 
طالبان افغانســتان روز سه شــنبه در دیدار 
با هیــات آمریکایی و اروپایی هشــدار داد که 
تضعیف دولت تشکیل شده توسط این جنبش 
به طور مستقیم جهان را در بخش های امنیتی، 
اقتصادی و مهاجرت تحت تأثیر قرار می دهد. 
وزارت خارجه طالبان در بیانیه ای اعالم کرد: 
مولوی امیرخــان متقی، وزیر امــور خارجه 
امارت اسالمی افغانســتان با یک هیئت عالی 
رتبه از ســفیران و نمایندگان ایاالت متحده، 
اتحادیه اروپا و دیگر کشــورهای غربی دیدار 
کرد. عبدالقهر بلخی ، سخنگوی این وزارتخانه 
در بیانیــه ای اعالم کرد، متقــی در این دیدار 
تاکید کرده که تضعیف دولت افغانســتان به 
نفع هیچ طرفی نیست، زیرا تأثیرات منفی آن 
مستقیماً جهان را در بخش امنیتی ، مهاجرت 
و اقتصاد تحت تأثیر قرار خواهد داد. وی افزود: 
متقی گفت که تاکتیک های فشار نتیجه ای در 
افغانستان نداشته است، بنابراین اجازه دهید 

تعامل و همکاری سازنده را اتخاذ کنیم.

بر اساس این بیانیه، شــرکت کنندگان در 
جلسه توافق کردند که بی ثباتی در افغانستان 
به نفع هیچکس نیســت، در حالی که هیئت 
اروپایی اظهار داشت که آنها برخی نگرانی ها را 
دارند که این جنبش باید به آن توجه کند و این 
منجر به تأثیرات مثبت بر روابط خواهد شــد. 
از ســوی دیگر رهبران گروه ۲۰ اعالم کردند 
که متعهد به ارائه کمک های بشردوســتانه به 
مردم افغانستان با تمرکز بر مبارزه با تروریسم 
هســتند و کمیســیون اروپا از تخصیص ۱.۲ 
میلیارد دالر به افغانستان خبر داد. کاخ سفید 
در بیانیه ای اعالم کرد که سران گروه ۲۰ کشور 
تعهد جمعی خــود را برای ارائــه کمک های 
بشردوســتانه مســتقیم به مردم افغانستان 
از طریق سازمان های مســتقل بین المللی و 
ارتقای حقوق اولیه بشر از جمله زنان ، دختران 
و اقلیت ها تجدید کردنــد. طالبان به دنبال به 
رسمیت شناختن بین المللی مشروعیت اقتدار 
خود در افغانستان و دریافت کمک ، برای نجات 
این کشور از یک فاجعه انسانی و کاهش بحران 
خفقان آور اقتصادی است که از آن رنج می برد. 
از زمان به قدرت رســیدن طالبان در ماه اوت، 
واشــنگتن کمک ها به افغانســتان را متوقف 
کرده اما اعالم کرده که این کمک ها را از طریق 

گروه های غیر دولتی ادامه می دهد. 
در این راستا شــیخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثانی، وزیر خارجه قطر هم بر اهمیت اتخاذ 
رویکرد همکاری بین المللــی درباره وضعیت 
افغانســتان تاکیــد و در ادامه اعــالم کرد که 
نمی تــوان بدون تعامــل با دولــت موقت در 
افغانستان مسائل را حل کرد؛ چراکه رها کردن 
این کشور اشتباه است و قطر برای پیدا کردن 
راه حل برای مشــکالت موجود با واشنگتن و 

طالبان رایزنی می کند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 انتخابات پارلمانی عراق روز شنبه 
)۱۰اکتبر( برگزار شد و حاال با گذشت 
شــش روز از برگــزاری آن، بغداد به 
صحنه مجادله میان احزاب، چهره ها 
و طیف های مختلف سیاسی تبدیل 
شــده اســت. از همان ابتدای کار و 
قبل از برگزاری انتخابات، بســیاری 
از تحلیگــران و ناظــران بین المللی 
نســبت به نتایج این انتخابات اظهار 
خوشحالی کرده بودند و معتقد بودند 
که این انتخابــات در ظاهر و باطن به 
تصویر کشیدن بخشی از دموکراسی 
انجمنی در عراق اســت. دموکراسی 
انجمنی بــه این معنا که ســه طیف 
حاکم بر ساختار سیاسی - اجتماعی 
عراق اعــم از ُکردها، اهل تســنن و 
شــیعیان در نهایت بعد از انتخابات 
باید با یکدیگر بر سر تقسیم پُست های 
سیاسی در عراق وارد گفت وگو شوند 
که اغلب این مذاکــرات به مجادله و 
نزاع های سیاسی و حتی قومی کشیده 
می شود. بر اساس قانون اساسی عراق 
نخست وزیر این کشور باید با اجماع 

طیف های شــیعه حاضر در پارلمان 
انتخاب شــود و رئیس پارلمان هم از 
سوی اهل تسنن انتخاب خواهد شد 
و در نهایت، ُکردهــای عراق رئیس 
جمهــوری ایــن کشــور را معرفی 
خواهند کــرد. این ســاختار اگرچه 
همانند لبنان است و مشکالت زیادی 
در آن نهفته شده، اما به هر ترتیب این 
روند را باید اســتراتژی آمریکایی ها 
در عراق دانســت؛ چراکه واشنگتن 
پس از ســال ۲۰۰4 میــالدی این 
قانون اساســی را با همین ساختار به 
رشــته تحریر درآورد و در نهایت آن 
را به عراقی ها تحمیــل کرد. اگرچه 
بسیاری از تحلیلگران و سیاستمداران 
عراق این روند انتخاب روســای سه 
قــوه را دموکراتیــک می دانند، اما 
اگر نظــرات نخبگان عــراق را مورد 
بررســی قرار دهیم می بینیم که آنها 
به هیچ وجــه )خصوصــاً در فضای 
فعلی عــراق و منطقه( ایــن روند را 
دموکراتیک نمی دانند. نخبگان عراق 
که تعداد زیــادی از آنها از ترس جان 
و آبرویشــلن به لندن، واشــنگتن و 
سایر پایتخت های غربی گریخته اند 
معتقدند که این مدل از دموکراسی 
اساساً در عراق فســادزا است. آنها بر 

این نظر هستند که شــاید این مدل 
از ســاختار توزیع قدرت تا 5 ســال 
پیش می توانست اوضاع عراق را سر 
و ســامان بدهد، اما حــاال و در قرن 
بیســت و یکم که مدل های متنوعی 
از دموکراســی در دنیا آزمایش شده 
و بســیاری از آنها خروجــی منفی 
داشــته اند، نمی توان مدل تقســیم 
قدرت در عراق را دموکراتیک و حتی 
بروکراتیک دانســت. این انتقادها به 
نظر می رسد که تا حد زیادی درست 
باشــد؛ چراکه در انتخابات گذشته 
و حتــی در انتخابات فعلــی میزان 
مشــارکت مردمی چندان باال نبوده 
اســت. دلیل این عدم مشارکت هم 
افزایش میــزان فســادهای اداری 
و اقتصــادی در عراق توســط تمام 
طیف های سیاسی این کشور است. 
مردم عراق به این نتیجه رسیده اند که 
احزاب سیاسی کشورشان عماًل قرار 
نیست یک قدم به نفع مردم بردارند و 
در این میان فقط بستگان و دوستان 
چهره های سیاسی کشورشان هستند 
که در حال منتفع شدن از امتیازات 
دولتی هستند. به همین جهت مردم 
عراق خانه نشینی را به حضور در پای 
صندوق های رأی ترجیح دادند. این 

امر البته یک برنده داشــت که آنهم 
»مقتدی صدر« رهبــر جریان صدر 
عراق بــود. او می دانســت که میزان 
مشــارکت در انتخابات عراق تا چه 
حدی اســت و در این میان به خوبی 
درک کرده بود کــه طرفدارانش رای 
دادن را برای خود واجب می دانند. به 
همین جهت روز سه شــنبه و با اعالم 
آمارهای اولیه مشخص شد که جریان 
صدر 73 کرسی پارلمان را از آِن خود 
کرده است. پس از آن جریان التقدم 
به رهبری محمد الحلبوسی )رئیس 
پارلمان فعلی عراق( با 3۸ کرسی در 

رتبه دوم قرار گفــت و جریان دولت 
القانون هم به رهبــری نوری مالکی 
توانست جایگاه ســوم را کسب کند. 
حزب دمکرات کردستان عراق هم با 
3۲ کرسی توانست جایگاه چهارم را به 
دست بیاورد و در اینجا بود که صدای 
بســیاری از احزاب در مــورد نتیجه 
انتخابات بلند شــد. به عنوان مثال 
ائتالف الفتح به رهبری هادی العامری 
که در گذشته معاون حشدالشعبی به 
حساب می آمد این انتخابات و نتایج 
آنرا کاماًل مردود دانست. از سوی دیگر 
ائتالف الوطنیه عراق، به رهبری ایاد 
عالوی دیروز )چهارشــنبه( با نتایج 
اولیه انتخابــات پارلمانی به صورت 
مشــخص و صریح مخالفــت کرد و 
دولت و کمیســاریای عالی انتخابات 
را مسئول نتایج تحریف شده دانست. 

 حذف نتایج در پرتو
 حمایت جامعه ملل 

اعتراض هــا به حــدی در بغداد 
افزایــش پیدا کــرد که بســیاری از 
جریان ها و طرفدارانشــان خواهان 
ابطال انتخابات شــدند. این روند به 
حدی شــیب صعودی به خود گرفت 
که ده ها نفــر از طرفــداران ائتالف 
الفتح دیروز )چهارشــنبه( در مقابل 
ســاختمان دفتر انتخاباتی کربال در 
اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی 
تظاهــرات کردند. ایــن معترضان 
معتقدند که به نوعی شاهد سرقت آراء 
در انتخابات اخیر بوده اند. این روند با 
جایی کشید که در نهایت کمیسیون 
عالی انتخابات عراق بعد از اعالم نتایج 
اولیه و واکنش هــای مختلف برخی 
جریان ها و شــخصیت های عراقی، 
نامزدها و جریان های سیاســی و نیز 
طرح موضوع عدم شــمارش بخشی 
از آرا، نتایــج اعالم شــده قبلی را از 
پایگاه اطالع رسانی خود حذف کرد. 
کمیســیون عالی انتخابــات اعالم 
کرد که 3 هــزار و ۱۰۰ صندوق را به 
صورت دســتی بازشــماری خواهد 
کرد و آرایی که قرار اســت به صورت 
دستی شــمارش شــوند، ۶ درصد 
کل آرا از ۶۰ هــزار رای را شــامل 
می شود. از سوی دیگر، مرکز حقوق 
بشــر بغداد از مفقود شدن بیش از ۲ 

میلیون رای خبر داده است. تلویزیون 
الحره اعالم کــرد که ایــن مرکز به 
عدم شــمارش آرا در  3 هزار و ۱۸3 
سیستم اســتناد کرده که گفته شده 
اســت به علل فنــی از کار افتادند و 
آرای موجود در آنها به مجموع رأی ها 
افزوده نشده است. مصطفی الکاظمی، 
نخست وزیر عراق هم به فرماندهان 
امنیتی دستور داد تا به مامویت خود 
در حفاظت از صندوق های رأی گیری 
و مخازن کمیساریای عالی انتخابات 
و همچنیــن تامین امنیت کشــور و 
شــهروندان در برابر خطر تروریسم 
ادامه دهنــد. تمام ایــن اتفاقات در 
حالی رخ می دهد کــه آمریکا، اروپا 
و حتی ســازمان ملل هم انتخابات را 
کاماًل  ســالم و قانونی خوانده اند! به 
عنوان مثال ند پرایس، ســخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا روز گذشــته 
)چهارشــنبه( اعالم کرد که منتظر 
اعالم نتایج نهایی هســتیم و با دولت 
جدید بالفاصله پس از تشــکیل آن 
همکاری را آغاز خواهیــم کرد. این 
اظهارات به نوعی نشــان می دهد که 
آمریکایی ها به هر ترتیب می خواهند 
از حاشــیه های انتخابــات پارلمانی 
عــراق بــه دور بماننــد و در نهایت 
یک موضــع کاماًل بی طــرف و حتی 
خوشبینانه را اتخاذ کرده اند. تمامی 
ایــن خوش بینی هــا در حالی اتفاق 
میفتد که بغداد و سایر شهرهای عراق 
به کانــون اعتراض علیــه انتخاباتی 
تبدیل شــده که گفته می  شود یکی 
از بی سابقه ترین انتخابات ها به جهت 
حاشیه ســازی و نزاع های سیاســی 

بوده است.

بغداد به صحنه مجادله احزاب، چهره ها و طیف های سیاسی تبدیل شده است؛ 

تب تند اعتراض به نتایج انتخابات در عراق
اظهارات مقامات آمریکایی 

در مورد انتخابات عراق 
به نوعی نشان می دهد که 
آمریکایی ها به هر ترتیب 
می خواهند از حاشیه های 
این رویداد سیاسی به دور 

بمانند و درنهایت یک 
موضع کاماًل بی طرف و حتی 

خوشبینانه اتخاذ کرده اند

رهبر جریان صدر 
می دانست که میزان 

مشارکت در انتخابات عراق 
تا چه حدی است و در این 
میان به خوبی درک کرده 

بود که طرفدارانش رأی 
دادن را برای خود واجب 

می دانند و به همین جهت 
دو روز پیش اعالم شد که 

جریان صدر 73 کرسی 
کسب کرده است

منابع مصری از مقدمه چینی مســئوالن قاهره برای هماهنگی گفتگوی تلفنی میان رؤســای جمهور مصر و 
ســوریه طی روزهای آتی خبر دادند. به گزارش العربــی الجدید، منابع مصری اعالم کردنــد: تماس قریب الوقوع 
میان عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر و بشار اسد، رئیس جمهور ســوریه اولین در نوع خود خواهد بود و در 
چارچوب طرح های مصر برای گسترش نقش قاهره در پرونده ســوریه طی دوره آتی در سایه تالش های مصر برای 
همگام شدن با ترکیه در پرونده های منطقه است. در این راستا منابع اعالم کردند، 
تماس های امنیتی میان مصر و ترکیه به خوبی و منظم پیش می رود. ســفرهای 
هیئت های امنیتی میان دو کشــور به صورت منظم اســت. طی نشست اخیری 
میان هیئت های دو طرف، یک مســئول مصری عالیرتبه اعالم کرد، قاهره هرگز 
 رهبری ترکیه بر منطقه عربی را نمی پذیرد اما در مقابل می تواند شراکت با ترکیه 

در این راستا را بپذیرد.

به دنبال تنش  میان الجزایر و فرانسه پس از کاهش سهمیه ویزای اختصاص یافته به شهروندان الجزایری، وزیر 
خارجه فرانسه اعالم کرد که پاریس به حاکمیت الجزایر احترام می گذارد. به گزارش صدی البلد، ژان ایو لودریان، وزیر 
امور خارجه فرانسه پس از اظهارات اخیر عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزایر گفت که کشورش به حاکمیت الجزایر 
احترام می گذارد. وی افزود: امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانســه بر احترام به ملت الجزایر تاکید کرده است. 
یعنی به معنای احترام کامل به حاکمیت الجزایر اســت و الجزایری ها خودشان 
سرنوشت شــان را تعیین خواهند کرد. لودریان در پاسخ به سوالی درباره احضار 
سفیر کشورش از سوی الجزایر نیز تاکید کرد: این موضوع با اهمیتی که ما برای 
روابط میان دو ملت قائل هستیم متناسب نیست. وی ادامه داد: ما متقاعد شده ایم 
که همکاری با یکدیگر به نفع منافع مشترک است و من معتقد هستم که بسیاری 

از مقامات الجزایر نیز موضع مشترکی با ما دارند.

فرانسه: به حاکمیت الجزایر احترام می گذاریممقدمه چینی مصر برای برقراری اولین تماس اسد و سیسی 

ســخنگوی وزارت خارجه چین گفت که تایوان به 
عنوان بخشی از خاک چین، واجد شرایط برای پیوستن 
به ســازمان ملل متحد نیســت. خبرگــزاری دولتی 
شــینهوای چین گزارش داد، برخی از سیاستمداران 
در تایوان اخیرا قطعنامه ۲75۸ مجمع عمومی سازمان 
ملل را عمدا تحریف کرده  بودند و به غلط ادعا می کردند 
که این قطعنامــه که منجر به جلوگیری از پیوســتن 
تایوان به سازمان ملل متحد می شود، نامناسب است. 
ژائو لیجیان، ســخنگوی وزارت امور خارجه چین در 
واکنش به ادعای تایوان گفت: سازمان ملل متحد یک 
سازمان بین المللی بین دولتی اســت که کشورهای 
مستقل آن را تشــکیل می دهند و قطعنامه ۲75۸ که 
توســط مجمع عمومی در ســال ۱۹7۱ تصویب شد، 
مســئله نمایندگی چین را یک بار برای همیشه حل 
کرده است. ژائو گفت که نمایندگان و دبیرخانه سازمان 

ملل متحد باید از قانون چین واحد و قطعنامه ۲75۸ 
پیروی کننــد. او افزود: تایوان جزئی از خاک کشــور 
چین محسوب می شود و در نتیجه تایوان شرایط الزم 
را برای پیوستن به سازمان ملل متحد ندارد. براساس 
عملکردها و هر آنچه طی ســال ها شاهدش هستیم، 
ســازمان ملل و تعداد زیادی از اعضای این ســازمان 
می دانند که فقط یک کشور چین در جهان وجود دارد. 

در آســتانه ســفر وزیر خارجه آمریکا بــه بوگوتا، 
پایتخت کلمبیا، چندین کارمند ســفارت آمریکا در 
این کشور مدعی ابتال به سندرم هاوانا شدند؛ این ادعا 
درست پس از آن مطرح می شــود که به تازگی قانون 
جدیدی مبنی بــر پرداخت پول بــه مبتالیان به این 
سندرم به امضا رسیده است. سفارت آمریکا در بوگوتا 
در حال بررسی موضوع است. به گزارش شبکه خبری 
آر تی، وال اســتریت ژورنال بر اساس گفته های منابع 
آگاه در بوگوتا نوشت دست کم پنج خانواده آمریکایی با 
عالئم سندرم هاوانا به سفارت آمریکا در کلمبیا مراجعه  
کرده اند. وزارت خارجه با اشــاره به نگرانی های حفظ 
حریم خصوصی، از اظهار نظــر در این باره خودداری 
کرده اســت. اولین نمونه های ســندرم هاوانا در سال 
۲۰۱۶ در نمایندگــی آمریکا در کوبا ثبــت و این نام 
برای این ســندرم در نظر گرفته شــد. از جمله عالئم 

آن می توان به سرگیجه، خستگی، اضطراب، سردرد، 
مشکالت شناختی، تهوع و از دست دادن حافظه اشاره 
کرد. عبارت حادثه ســالمت غیرقابــل توضیح اولین 
بار در ایمیلی در اواســط ســپتامبر ذکر شد و در اول 
اکتبر ایمیل دیگری به پرســنل سفارت اطالع داد که 
نیروهای امنیتی در حال بررســی حوادث غیر عادی 

سالمت هستند. 

وال استریت ژورنال خبر داد: 

کشف نشانه هایی از سندرم هاوانا در کلمبیا
سخنگوی وزارت خارجه چین:

استقالل تایوان شدنی نیست

خبرخبر


