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وندی شرمن در پاکستان: 
 طالبان را در این مقطع 
به رسمیت نمی شناسیم

در بحبوحه وخامت روابط میان واشنگتن و 
اسالم آباد و در حالی که هر یک به دنبال راهی 
رو به جلو در افغانستان تحت حاکمیت طالبان 
هســتند، مقام های آمریکایی و پاکســتانی 
مذاکراتــی را در پایتخت پاکســتان برگزار 
کردند. به گــزارش آسوشــیتدپرس، وندی 
شــرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا در جمع 
خبرنگاران پیش از پایان سفر خود به پاکستان 
گفت که ایاالت متحده با شرکای جهانی برای 
کمک به پیشگیری از بحران بشردوستانه در 
افغانســتان همکاری می کنــد ، اما حاکمان 
جدید طالبان در این کشور به تعهدات خود از 
جمله حفاظت از حقوق بشر، عمل نکرده اند. 
او گفت: ما از بدتر شــدن وضعیت انسانی در 
افغانستان نگران هســتیم. به نفع همه ما در 
جامعه بین المللی است که با هم همکاری کنیم 
تا از پیشروی وضعیت انسانی در افغانستان به 
بحران منطقه ای گسترده تر جلوگیری کنیم. 
این دیپلمات آمریکایــی گفتگوهای خود با 
رهبران پاکســتانی در مــورد راه پیش رو در 
افغانستان و نحوه برخورد با طالبان را مستقیم 
و عمیق توصیف کرد. وی خاطرنشان کرد که 
واشنگتن همچنین در حال رایزنی گسترده با 
کشورهای جهان از جمله روسیه و چین است تا 
به تفاهمات مشترک و رویکرد مشترک در این 
زمینه برسد. شــرمن، با این حال، به رسمیت 
شــناختن دیپلماتیک به دولت طالبان را در 
این مقطع رد کرد و گفت: مــا طالبان را نه بر 
اســاس گفته های آنها بلکه بر اساس اقدامات 
آنها قضاوت خواهیم کــرد و تا کنون اقدامات 
آنها بســیار کمتر از تعهداتشــان  بوده است. 
من و همکارانــم در دولت پاکســتان درباره 
اهمیت پاســخگویی طالبان به تعهداتی که 
داده اند، گفتگو کردیم. اسالم آباد اعالم کرده 
اســت که عجله ای برای به رسمیت شناختن 
دولت جدید طالبــان ندارد ، امــا از آمریکا و 
سایر کشــورها خواســته به جای رها کردن 
کشور ویران شده از آشوب، با حاکمان جدید 

همکاری کنند.
ایــن دیپلمــات آمریکایی گفــت که در 
مذاکرات خود با شاه محمود قریشی ، وزیر امور 
خارجه پاکستان و دیگران ، دو طرف همچنین 
راه های پیشــرفت همکاری میان واشنگتن و 

اسالم آباد را مورد بحث قرار دادند. 

دفتر قریشی در بیانیه ای به نقل از وی اظهار 
امیدواری کرد که دولت تحت رهبری طالبان 
برای صلح و ثبات و همچنین بهبود زندگی همه 
افغان ها تالش کند. در این بیانیه آمده اســت: 
وی همچنین تاکید کــرد که وضعیت کنونی 
مستلزم مشــارکت مثبت جامعه بین المللی، 
ارائه فوری کمک های بشردوستانه ، آزادسازی 
منابع مالی افغانســتان و اقدامات برای ایجاد 
یک اقتصاد پایدار برای کاهش رنج های مردم 
افغانســتان است. واشــنگتن میلیاردها دالر 
دارایی های افغانســتان و ذخیره فدرال را که 
عمدتا در ایاالت متحده ســپرده شده است، 
از زمانی که طالبان این کشــور را در ماه اوت 
تسخیر کردند، مسدود کرده است. آژانس های 
وام دهنده بین المللی نیز با اســتناد به حقوق 
بشر و نگرانی های دیگر ، کمک های مالی خود 
را متوقف کرده اند. شرمن، که پنجشنبه از هند 
راهی پاکستان شد، ارشدترین مقام آمریکایی 
اســت که از زمان روی کار آمــدن جو بایدن ، 
رئیس جمهور این کشــور ، به اسالم آباد سفر 
می کند. وی گفت: ما سابقه طوالنی همکاری 
امنیتی و روابط شــخصی عمیق بین رهبران 
نظامی خــود را داریم که هر دو جزء اساســی 
تالش های ما در مبارزه با تروریســم هستند. 
ما سالها مشارکت ســازنده ای با پاکستان در 
راستای این هدف داشــتیم و منتظر آینده ای 

روشن هستیم. 
در بیانیــه ارتش آمده اســت که شــرمن 
همچنین پیش از پایان سفر خود با ژنرال قمر 
جاوید باجوا ، فرمانده ارتش پاکســتان دیدار 
کرد. باجوا به شــرمن گفت: پاکستان متعهد 
به تالش همه جانبــه برای صلــح و ثبات در 
افغانســتان اســت و از یک دولت همه جانبه 

افغانستان حمایت می کند. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

عراق بــه عنوان کشــوری که از 
سال 2003 دور اول پوست اندازی 
خود را تجربه کرده، امروز به کانون 
توجه رســانه های کل دنیا تبدیل 
شده است. کشــوری که مردمش با 
لشگرکشــی ایاالت متحده اگرچه 
هزینه هــای انســانی، امنیتــی و 
اقتصادی زیــادی را تجربه کرد، اما 
بســیاری از ورود آمریکایی هــا به 
بغداد خرسند بودند؛ چراکه از نظر 
آنها حزب بعث فقط بــا اعمال زور 
یک قدرت بین المللی مانند آمریکا 
می توانست ســاقط شود و به همین 
دلیل است که بســیاری از عراقی ها 
همچنان معتقدند که با رفتن صدام 
از بغداد، ســاختار سیاســی جدید 
توانســته تا حدودی این کشــور را 
حداقل در مساله ای مانند انتخابات 
از مابقی همسایگانش جلو بیندازد. 

واقعیــت ایــن اســت کــه در 
کشــورهای منطقــه و دولت  های 
حاضر در حاشــیه خلیــج فارس، 
مســاله ای به نام انتخابات عموماً یا 

مشروعیت و خواهاِن چندانی ندارد 
یا اینکه به صورت یک نمایش اجرا 
می شود. به عنوان مثال هفته گذشته 
در قطر بــرای اولین بــار انتخابات 
پارلمانی برگزار شد که البته خیلی ها 
آن را نمایش دموکراســی خواندند. 
اما درعراق اوضــاع به گونه ای دیگر 
است. در سال 2003 میالدی پس از 
آنکه بساط حزب بعث در این کشور 
برچیده شــد آمریکایی هــا دقیقاً 
به ســمت چیدمان جدید ساختار 
سیاســی پیش رفتند؛ تا جایی که 
افسران سازمان سیا که پرونده عراق 
را در دست داشــتند، سعی کردند 
تا ســه طیف کردها، شیعیان و اهل 
تسنن را در ساختار سیاسی جدید 
عراق بگنجانند کــه البته این پروژه 
هم بــا موفقیت در همســایه غربی 

کشورمان پیش رفت. 
بر اساس پروژه ای که آمریکایی ها 
در عراق طرح ریــزی و اجرا کردند، 
طیف کردها ریاست جمهوری را به 
عهده خواهد داشت و اهل تسنن هم 
رئیس پارلمان را مشخص می کنند 
و در نهایــت نخســت وزیر از طیف 
شــیعیان انتخاب می شــود. تمام 
این روند هــم از طریــق برگزاری 

انتخابات پارلمانی مشخص می شود 
که همین امر باعث شده تا بسیاری 
از تحلیلگران غربی بــه این نتیجه 
برســند که در عراق بیش از ســایر 
کشورهای منطقه، شاهد برقراری 
و برپایی دموکراسی نسبی هستیم. 

این امر البته با انتقادهای زیادی 
روبرو شده است؛ چراکه بسیاری از 
جریان های سیاسی عراق به انضمام 
مردم این کشــور معتقدند که این 
دموکراســی چیزی جز فساد برای 
آنها به جای نگذاشته است. به عنوان 
مثال حزب کمونیست عراق، حزب 
خانه عــراق و جریــان مدنی عراق 
خواهــان تحریم انتخابــات امروز 

شده اند. 
آنها معتقدند کــه این انتخابات 
عماًل یک نمایش سیاسی به حساب 
می آید و هیچ خروجی جز تعویض 
نفرات در الیه های مختلف ساختار 
سیاســی عراق نــدارد. در مقابل، 
بســیاری دیگر از جریانات عراق به 
گونه ای دیگر و دقیقاً 180 درجه بر 
خالف طیف اول، انتخابات امروز را 

تحلیل می کنند. 
آنهــا معتقدنــد که بایــد پای 
صندوق های رای آمــد و با انتخاب 

جریان اصلح، بهتریــن گزینه ها را 
به عنوان نماینــده پارلمان وارد قوه 
قانونگذاری عراق کــرد تا درنهایت 
بتوان با فســاد و مشکالت دیگر که 
دامنگیر عراق شده، مقابله کرد. اما 
ســوالی که در اینجا مطرح می شود 
این اســت که این انتخابات از منظر 
خارجی چه اهمیتی دارد؟ ســوال 
دوم هم که همیشه پس از برگزاری 
انتخابات مطرح می شــود این است 
که نخســت وزیر بعدی چه کســی 

خواهد بود؟
تصمیم گیری در خارج از بغداد

در نقشــه انتخابــات زودهنگام 
پارلمان عراق، 267 حزب سیاسی 

حضور دارند و 44 فهرست انتخاباتی 
هم اعالم شده که به نوعی ائتالف ها را 
مشخص می کند. تمام این ساختار 
توسط سه طیف کردها، اهل تسنن 
و شیعیان به عنوان بازیگران اصلی 
عراق طرح ریزی و اجرا می شود و در 
نهایت بر اساس آمارها، 3523 نامزد 
برای کسب 329 کرســی پارلمان 
عراق با یکدیگر رقابت خواهند کرد 
اما مســئله مهمتر این است که در 
انتخابات فعلی یک قانون جدید اجرا 
می شود. این قانون به نامزدها اجازه 
می دهد که به صورت مســتقل در 
انتخابات شــرکت کنند و به همین 
دلیل انتخابات امــروز را می توان از 
این منظر یک جهش سیاسی و شاید 

یک ترقی نسبی دانست.
با توجه به اینکه از روز گذشــته 
در عراق ســکوت انتخاباتی برگزار 
شــده باید به این نکته توجه داشت 
که اساســاً این رویداد سیاســی به 
دلیل رویدادهایی که در منطقه در 
حال وقوع اســت مهم خواهد بود. 
اینکــه جریانی مانند صــدر اعالم 
می کند که باید مبارزه با فساد مدنظر 
رای دهندگان باشد و از سوی دیگر 
جریان منتسب به عمار حکیم ضد 
صدر موضع می گیــرد و از انحالل 
حشدالشعبی و پیشنهاد آن توسط 
صدری ها انتقاد می کند، بیانگر آن 
اســت که هر دو جریان و حتی اهل 
تســنن باز هم به عنصــری به نام 

آمریکا توجه دارند. 
ایاالت متحده قرار است تا پایان 
سال 2021 میالدی از عراق خارج 
شــود که بدون تردیــد در پی این 
خروج، تهدیدهایی بــرای عراق به 
وجود خواهد آمــد و به همین دلیل 
باید گفت که تاثیــر رفتار بازیگران 
خارجــی در عــراق می توانــد بر 
خروجی انتخابات هم تاثیر بگذارد. 
از منظــری دیگر عــراق اخیراً وارد 
یک سری مناســبات جدید با اردن 
و مصر شــده اســت و همین دلیل 
می تواند در شکل گیری کلونی های 
سیاســی پس از انتخابــات و تاثیر 
آن بر انتخاب نخســت وزیر، مفید 
واقع شــود. این روند به نوعی نشان 
دهنده آن است که اوضاع در خارج 

 از عراق بیش از داخل، پیچیده است.  
از یک ســو ایران در عــراق منافع 
مشخص دارد و آمریکا هم به عنوان 
قطب مخالف تهران خود را صاحب 
منافــع می داند. ترکیــه، امارات و 
عربســتان هم هرکدام منافعی در 
عراق دارنــد که تمام این مســائل 
باعث می شود انتخاب نخست وزیر 
در فضایــی ملتهب و مه آلــود قرار 
بگیرد. در این میان توجه داشــته 
باشید که این اولین انتخاباتی است 
که داعش در عراق حضور ندارد و به 
همین دلیل بسیاری از تحلیلگران 
معتقدند که این رویداد سیاسی به 
نوعی در حال مخابره پیام به حامیان 
تروریست هایی اســت که داعش را 
در عراق تقوت و هدایت می کردند. 
اگرچه روز گذشــته یــک منبع در 
کمیســیون عالی انتخابات عراق، 
نتایج اولیه شمارش آرای گروه های 
خاص )پرســنل امنیتی، آوارگان و 
زندانیان( در این کشور )اولین مرحله 
انتخابــات( را که اوایــل روز جمعه 
برگزار شــد، اعالم کــرد و گفت که 
میزان مشارکت در این انتخابات 69 
درصد برآورد شده است، اما بسیاری 
از تحلیلگران معتقدند که مشارکت 

ممکن است از یک حد باالتر نرود. 
بــه همین دلیــل اگــر اردوگاه 
مخالفــان و موافقــان انتخابــات 
زودهنگام عــراق را زیــر ذره بین 
ببریم، به خوبی می بینیم که بغداد 
در یــک دوراهی اســتراتژیک قرار 
گرفته اســت؛ دوراهی که برخی ها 
 پاسخشــان آری و مابقــی خیــر 

خواهد بود. 

انتخابات زودهنگام پارلمان عراق در سایه مخالفت ها و موافقت ها امروز برگزار می شود؛ 

چند صدایی در بغداد 
اگرچه روز گذشته یک 

منبع در کمیسیون عالی 
انتخابات عراق، نتایج اولیه 

شمارش آرای گروه های 
خاص  در این کشور را ۶۹ 

درصد برآورد کرده است، 
اما بسیاری از تحلیلگران 

معتقدند که مشارکت 
ممکن است از یک حد 

باالتر نرود

عراق اخیراً وارد یک 
سری مناسبات جدید با 
اردن و مصر شده است و 
همین دلیل می تواند در 
شکل گیری کلونی های 

سیاسی پس از انتخابات 
و تاثیر آن بر انتخاب 

 نخست وزیر، مفید 
واقع شود

نیروهای سوریه دموکراتیک )قسد( روز گذشته )شنبه( با حمله به روستاهای حومه »تل براک« واقع در شمال 
شرقی الحسکه اقدام به ربودن بیش از 100 غیرنظامی کردند. به گزارش خبرگزاری سوریه »سانا«، منابع محلی اعالم 
کردند، تعداد زیادی از خودروهای نظامی متعلق به نظامیان آمریکایی و ساز وکارها و تجهیزات متعلق به نیروهای 
سوریه دموکراتیک از جمعه شب روستاهای منطقه تل براک در شمال شرق الحسکه را محاصره کردند و به منازل 
روستاهای »سمیحان« و »الجســعه« حمله کردند و پس از ارتکاب شنیع ترین 
اقدامات علیه اهالی این روستا از جمله ضرب و شتم و اهانت، اقدام به ربودن بیش از 
100 غیرنظامی از این روستاها کردند. این منابع همچنین اعالم کردند، این اقدام 
پس از آن صورت گرفت که ســاکنان این مناطق در اعتراض به سرقت کابل های 
برق توسط نیروهای سوریه دموکراتیک که برق این مناطق و محله های مسکونی 

اطراف آن را تامین می کند، تجمع کردند.

یکی از دادگاه های ترکیه روند رسیدگی دوباره به پرونده عثمان کاواال، نیکوکار و فعال حقوق بشر و 50 متهم دیگر 
در اعتراضات سراسری سال 2013 میالدی را از سر گرفت؛ پرونده ای که یکی از منابع نگرانی های رو به رشد در بین 
متحدان غربی ترکیه بوده است. به گزارش رویترز، گروه های حقوق بشری محاکمه گزی را به عنوان سنبل سرکوب 
مخالفان تحت ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان در دهه گذشته توصیف کرده اند. پس از آنکه درخواست تبرئه 
این متهمان اوایل سال جاری میالدی رد شد، این دادرسی، دو پرونده برجسته 
مربوط به اعتراضات پارک گزی را با یکدیگر ادغام می کند. در سال 2013 میالدی 
همزمان با اینکه اعتراضات علیه برنامه های تخریــب پارک گزی و ایجاد مراکز 
جدید تجاری و فرهنگی به اعتراضات سراسری علیه دولت اردوغان تبدیل شد، 
صدها هزار تن به خیابان های استانبول و دیگر شهرهای ترکیه آمدند و دست به 

راهپیمایی های اعتراضی زدند.

ترکیه محاکمه دوباره متهمان اعتراضات استانبول را از سر گرفتربودن بیش از ۱۰۰ غیرنظامی سوری توسط قسد در روستاهای الحسکه

نیروهای حافظ صلح ســازمان ملــل در لبنان از 
برگزاری نشست ســه جانبه میان این نیروها و افسران 
صهیونیســت و لبنانی در رأس الناقــوره خبر داد. به 
گزارش روسیاالیوم، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل 
در لبنان یونیفل اعالم کرد که نشست سه جانبه و فوق 
العاده ای را با افســران نظامی بلند پایه لبنان و ارتش 
رژیم صهیونیســتی در رأس الناقــوره مقر یونیفل در 
جنوب لبنان برگزار کرده است. طبق این گزارش، این 
نشست به ریاست استفانو دل کول، فرمانده نیروهای 
حافظ صلح ســازمان ملل در جنوب لبنان برگزار شد. 
در بیانیه یونیفل آمده است که دل کول در این نشست 
به درگیری های میان دو طرف از چهارم تا ششــم اوت 
گذشته پرداخت و گفت که این سطح بی سابقه از تشدید 
تنش پیامدهای خطرناکی برای توقف اقدامات خصمانه 
به همراه خواهد داشت. یونیفل همچنین گزارش داد 

که گفت وگوها در جریان این نشست سه جانبه بر اوضاع 
در امتداد خط آبی متمرکز بود؛ خطی که اراضی اشغالی 
و بلندی های اشغالی جوالن سوریه را از جنوب لبنان 
جدا می کند و نیروهای یونیفل در این منطقه مستقر 
هســتند. دل کول بر تقویت امنیــت و ثبات در طول 
خط آبی طبق قطعنامه شماره 2591 شورای امنیت 

تاکید کرد.

وزیر خارجه روســیه در دیــداری با اعضــای مجمع 
تجارت های اروپایی در روســیه گفت: مسکو نمی تواند در 
مسائل اقتصادی به اتحادیه اروپا تکیه کند چون بروکسل هر 
زمانی که بخواهد، می تواند علیه مسکو تحریم وضع کند. به 
گزارش تاس، سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه گفت: به این 
نتیجه رسیده ایم که تکیه زدن بر اتحادیه اروپا در حوزه های 
استراتژیکی چون اقتصاد، صنعت نظامی، تامین فناوری ها 
و همچنین تامین قطعات از کشورهایی که علیه ما تحریم 
وضع می کنند، برای قدرتی چون روسیه غیرممکن و غیرقابل 
قبول است. الوروف همچنین یادآور شد که روسیه و اتحادیه 
اروپا پیشتر سرمایه گذاری های مشترکی به ویژه در تولید 
تجهیزات نظامی با اوکراین و کشورهای حوزه بالتیک داشته 
است. وزیر خارجه روسیه افزود: ما چنین همکاری داشتیم اما 
اکنون به تاریخ پیوسته است. ما برای از سرگیری همکاری 
آماده می شویم اما هیچ تضمینی وجود ندارد. برخی از روس ها 

امیدوارند که اتحادیه اروپا نمی خواهد علیه ما تحریم وضع 
کند. وی در ادامه صحبت هایش پیشنهاد کرد که اروپایی ها 
می توانند به صحبت های والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روسیه بیشتر گوش دهند. وزیر خارجه روسیه در دیدار با فارغ 
التحصیالن دانشگاهی که وارد عرصه دیپلماتیک می شوند، 
از دیپلمات های جوان خواســت در شکل گیری استراتژی 

سیاست خارجی روسیه مشارکت داشته باشند.
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