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برگزاری نخستین انتخابات 
پارلمانی در قطر

قطر دیروز )شنبه( شــاهد برگزاری نخستین 
انتخابات پارلمانی این کشور بود. به گزارش العربی 
الجدیــد، رای دهنــدگان قطری بــرای انتخاب 
اعضای اولین پارلمان منتخب کشورشــان به پای 
صندوق های رای رفتند در این انتخابات ۲۵۲ نامزد 
از جمله ۲۷ زن برای دستیابی به ۳۰ کرسی مجلس 
شــورا با هم رقابت می کنند. بر اســاس مواد قانون 
اساسی قطر، مجلس شــورا اختیار تصویب قانون، 
پیشــنهاد قوانین، تصویب بودجه عمومی دولت و 
کنترل بر دســتگاه اجرایی را دارد و وزیران دولت را 
مورد استیضاح قرار می دهد و و همچنین به آنها رای 
اعتماد می دهد. طبق این گزارش، این اولین بار است 
که شهروندان قطری می توانند سهمی در انتخاب 
اعضای پارلمان داشته باشند. افراد باالی ۱۸ سال 
که ملیت قطری دارند می توانســتند از بین ۲۵۲ 
نامزد تایید شده ۳۰ نماینده برای مجلس انتخاب 
کنند والبته ۱۵ نماینده دیگــر را امیر قطر انتخاب 
می کند. لیست نامزدها شامل دو وزیر سابق یعنی 
حسن الغانم، وزیر سابق دادگستری که کارشناسان 
معتقدند پیروزی او حتمی است چراکه رقیبی ندارد 
و علی سعید الخیارین، وزیر سابق شهرداری  هستند. 
همچنین در میان نامزدها اســامی سفیران سابق، 
متخصصان رسانه، فعاالن در رسانه های اجتماعی، 
دانشــگاهیان و تجار و کارمندان بازنشسته نیز به 
چشم می خورد. العربی الجدید در ادامه گزارش داد: 
در قطر هیچ مرکزی برای ســنجش افکار عمومی 
وجود ندارد و رأی دهندگان بــرای اولین بار در این 
آزمایش انتخاباتی برای انتخــاب اعضای مجلس 
شورا شرکت می کنند و هیچ سابقه ای وجود ندارد 
که نشان دهنده شانس نامزدها در مناطق انتخاباتی 
باشد. طبق این گزارش، بســیاری از نامزدهای زن 
در ۱۴ حوزه از مجموع ۳۰ حــوزه انتخاباتی برای 
کسب یک کرســی در آن حوزه ها رقابت می کنند ، 
این بدان معناست که شانس آنها برای برنده شدن 
دشوار است. در حوزه انتخاباتی ۲۲، ۵ نامزد زن برای 
کسب تنها یک کرسی با یکدیگر رقابت می کنند و در 
حوزه های سه و ۱۷، سه نامزد زن برای تنها کرسی 
موجود رقابت می کنند. قطر از روز جمعه، ۲۴ ساعت 
قبل از آغاز انتخابات مجلس شورای این کشور وارد 
مرحله سکوت انتخاباتی و تمام فعالیت های تبلیغاتی 

نامزدها متوقف شد.
    

 تدابیر فوق العاده عراق 
برای روز انتخابات

رئیس کمیته عالی امنیت انتخابات عراق از تکمیل 
برنامه تامین امنیت روز برگزاری انتخابات این کشور 
خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق )واع(، عبد 
األمیر الشمری، رئیس کمیته عالی امنیت انتخابات 
عراق در سخنانی اعالم کرد که تدابیر فوق العاده ای 
برای تامین امنیت روز برگزاری انتخابات پارلماتی 
آتی عراق اتخاذ شده است. وی در این باره گفت: کمیته 
عالی امنیت انتخابات اقدامــات و تدابیر الزم برای 
تامین امنیت روز برگزاری انتخابات را تکمیل کرده 
است و برای اطمینان از اجرای کامل طرح و شناسایی 
شکاف های موجود اقدامات دیگری را نیز انجام خواهد 
داد. الشمری ادامه داد: این تدابیر شامل بستن تمامی 
ورودی های زمینی و هوایی مرزی، بستن ورودی های 
اســتان ها و همچنین ممنوعیت آمد و شــد میان 
استان ها است. وی افزود: این اقدامات همچنین شامل 
ممنوعیت هرگونه تجمع انسانی، اعمال مقررات منع 
آمد و شد همه جانبه در بغداد و استان های مختلف در 
مواقع ضروری و همچنین ممنوعیت همراه داشتن 
تلفن همراه در مراکز اخذ رای می شود. در همین حال، 
جلیل عدنان خلف، رئیس کمیساریای عالی انتخابات 
عراق نیز گفت که این کمیساریا از هماهنگی باالیی با 
دستگاه های امنیتی برخوردار است. وی افزود: کمیته 
امنیتی طرحی را برای اطمینان از دسترسی ایمن 
رأی دهندگان به محل اخذ رای آماده کرده اســت. 
جنین هنیس پالســخارت، رئیس هیئت سازمان 
ملل در عراق )یونامی( نیز در کنفرانس مطبوعاتی 
در ذی قار اعالم کرد که این هیئت ناظران بین المللی 
را در مراکز اخذ رای در عراق مستقر کرده و هرگونه 
حمایت برای موفقیت آمیز برگزار شدن انتخابات را 

فراهم خواهد کرد.
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فرشاد گلزاری

 در زمــان روی کار آمــدن بوِش 
پســر، به عنــوان چهل و ســومین 
رئیس جمهــوری ایــاالت متحده؛ 
بســیاری از تحلیلگران امنیت ملی 
آمریکا آرام آرام بحث تقابل کشورشان 

با چین را مطرح کردند. 
بوِش پســر که در انتخابات سال 
۲۰۰۱ توانســت پیروز میدان شود، 
اساســاً از اصول محافظه کاری حزب 
جمهوریخــواه پیروی می کــرد و به 
همین دلیل در پشت پرده به او گفته 
شده بود که احتماالً باید بحث تقابل با 
پکن را پیش بگیــرد، اما نه به صورت 
جدی و مداوم. این اســتراتژی دقیقاً 
همان برنامه ای بود که قرار شد بوش 
پسر آن را پیش بگیرد اما واقعیت این 
اســت که حادثه ۱۱ ســپتامبر تمام 
این معادالت را بر هــم زد و در نهایت 
ایاالت متحــده مجبور شــد تا برای 
پاســخ به اولین حملــه نظامی که به 
خاک آمریکا شده بود، سربازان خود 

را وارد افغانستان و سپس عراق کند. 
این حضــور اگرچه تا همیــن امروز 
در عــراق ادامــه دارد و چندی پیش 
هم در افغانســتان به پایان رسید و به 
گمان بســیاری از ناظران بین المللی 
آورده هــای زیادی برای واشــنگتن 
داشت؛ اما مساله اصلی اینجاست که 
آمریکا در زمان بوش پســر نتوانست 
آنگونــه که باید چیــن را مورد هدف 

قرار دهد. 
واقعیت این اســت که چینی ها از 
اینکه آمریــکا وارد دو بحران بزرگ 
نظامی - سیاســی مانند افغانستان و 
عراق شده  اســت، به غایت خوشحال 
بودنــد؛ چراکه می دانســتند ایاالت 
متحده باید میلیاردها دالر در این دو 
کشور هزینه کند و در این مدت چین 
را به صورت نسبی رها می کند. پکن 
در این مقطع ســعی کرد از ســرگرم 
بودن آمریکا در کابــل و بغداد به نفع 
اقتصاد و ســاختار نظامی و سیاسی 
خود استفاده کند. بر این اساس آنها 
در این مدت بازســازی اقتصاد خود 
را در دســتور کار قرار دادند و از سوی 
دیگر سعی کردند گفتمان جدیدی از 

مناســبات دیپلماتیک را به دنیا ارائه 
دهند کــه البته تا حــد زیادی موفق 
عمل کردند. چینی هــا با این اقدام به 
نوعی زمینه »خیــزش اقتصادی« را 
در زمان باراک اوباما، به عنوان چهل 
و چهارمین رئیــس جمهوری ایاالت 
متحده پایه گذاری کردند؛ به گونه ای 
که از زمان به روی کار آمدن وی آنها 
ســعی کردند با دور زدن قانون ُکپی 
رایت، فناوری را از آمریکایی ها بدزدند 
که این اقــدام در مــورد تکنولوژی 
گوشــی های کارخانه آیفــون کاماًل 
مشهود و مشخص اســت. اوباما البته 
سیاست تنش متعارف با چین را دنبال 
کرد اما دونالد ترامپ علناً و عماًل این 
سیاســت را کنار گذاشــت و راهبرد 
تقابل علنی را با چین اننتخاب کرد و 
حاال بایدن هم به نوعی در حال ادامه 
همین روند است. در این میان ترامپ 
ماموریت داشــت تا تنش اقتصادی 
و جنگ تعرفه ای را بــه باالترین حد 
برساند اما بایدن به گونه ای دیگر عمل 

خواهد کرد. 
رئیس جمهوری فعلــی آمریکا به 
دنبال آن اســت تا ســناریوی »آزار 

سیاسی« را علیه چین اجرایی کند. در 
این میان ابتداً هنگ کنگ به کانون این 
آزار سیاسی علیه پکن تبدیل شد که 
چینی ها با وضع قوانین سرکوب کننده 
سعی کردند تا این منطقه خودمختار 
را به دســت بگیرند؛ امــا منطقه دوم 
تایوان یا همان تایپه است که چینی ها 
اصرار دارند این عبــارت برای تایوان 

کنونی استفاده شود. 
تنِش گرم یا جنگ سرد؟  

شــاید خیلی هــا تقابــل چین و 
آمریکا بر ســر تایوان را با جنگ سرد 
یکی بداننــد، اما واقعیت این اســت 
که مولفه ها نشــان می دهــد که این 

تقابل در حال متمایل شــدن به نزاع 
ســخت یا یک تنش گرم اســت که 
حاال به نظر می رســد پــای ادوات و 
تسلیحات نظامی به میان آمده است. 
برای اثبات ایــن موضوع باید به مانور 
اخیر نیروی هوایی چین اشــاره کرد. 
روزنامه واشــنگتن پســت سحرگاه 
روز گذشــته )شــنبه( اعالم کرد که 
۲۵ فروند هواپیمــای جنگی چینی 
روز جمعه وارد حریــم هوایی جزیره 
تایوان شــدند. این روزنامه پرواز این 
۲۵ هواپیمای جنگی را قدرت نمایی 
چین علیه تایوان به مناسبت روز ملی 

چین توصیف کرد. 
به نوشــته این روزنامه، ۱۸ فروند 
جنگنــده جــی-۱۶ و دو بمب افکن 
اچ-۶ در میــان هواپیماهایی بودند 
که بر فراز حریم هوایی تایوان به پرواز 
درآمدند که نشان می دهد پکن با یک 
تیر دو نشان زده است؛ به این معنا که 
چینی ها با انجام این قدرت نمایی در 
درجه اول خواســتند تا به تایوان که 
حاال متحد آمریکا به حساب می آید، 
چنگ و دندان نشان دهند و به نوعی 
به آنها بفهمانند که اگر پکن بخواهد 
می تواند علیه این کشور دست به هر 

نوع اقدام نظامی بزند. 
در درجه دوم هــم چینی ها با این 
اقدام آمریکایی ها را مورد خطاب قرار 
دادند. اما نکته اصلی که در این میان 
نباید از نظرها پنهان بماند این است 
که حدود یک هفتــه قبل از این اقدام 
چینی ها چیو کو-چنــگ، وزیر دفاع 
تایوان اعالم کرده بود که این جزیره 
خودگردان به تســلیحات دوربرد و 
دقیق به منظور ایجــاد بازدارندگی 
مناسب مقابل چین که به سرعت در 
حال توسعه ســامانه های خود برای 

حمله به تایوان است، نیاز دارد. 
رویتــرز در این باره می نویســد: 
»تایوان در ماه سپتامبر بودجه دفاعی 
مازاد به میزان حدود ۹ میلیارد دالر 
طی پنج سال آتی پیشــنهاد داد که 
شامل موشــک های جدید می شود 
و همزمان نســبت به نیاز فوری برای 
ارتقــای تســلیحات در مواجهــه با 
تهدید جدی از جانب چین که تایوان 
را بخشــی از اراضی خــود می داند، 
هشدار داده است«. از نظر رویترز این 

درخواســِت تایوان تنها یک شنونده 
دارد که آن هم آمریکا است و نه هیچ 
کشور دیگری. در این میان تایوان پس 
از پــرواز جنگنده های چیــن بر فراز 
آســمان این جزیره که به دلیل نفوذ 
این جنگنده ها به عمق حریم هوایی 
آن، بزرگترین عملیات نفوذ هوایی به 
حساب می آید، لب به اعتراض گشود. 
تایواِن مورد ادعای پکن، یک سال 
یا بیشتر اســت که از ماموریت های 
پیاپی نیروی هوایی چین در نزدیکی 
این جزیره کــه غالبا در بخش جنوب 
شــرقی منطقه دفاع هوایــی آن، که 
در نزدیکــی جزایر پراتــاس تحت 
کنتــرل تایــوان انجام می شــوند، 
اعتراض می کنــد امــا چینی ها باز 
هم دســت به انجام اقدامات مشــابه 
می زنند. در همین راستا ژنرال چارلز 
براون، فرمانده نیروی هوایی آمریکا 
هم اعالم کــرده کــه نیروهایش به 
شدت روی رشــد چالش و قاطعیت 
قدرت هوایی نظامــی چین در غرب 
 اقیانوس آرام و به سمت ژاپن و تایوان 

متمرکز هستند. 
ایــن موضــوع نشــان می دهد 
کــه اوضــاع و احــواِل منازعــه 
میان پکــن و واشــنگتن در دوران 
بایدن کمی بــا دولت هــای قبل از 
آن فرق می کند؛ چراکــه اظهارنظر 
مقامــات نظامی دو طــرف، بیش از 
ســخنان سیاستمدارانشــان است. 
این بدان معنایســت کــه تایوان به 
 محل تالقی اراده واشــنگتن و پکن 

تبدیل شده است. 

جنگنده های چین بزرگترین نقض حریم هوایی تایوان را عملیاتی کردند؛

تایپه، محل تالقی اراده واشنگتن و پکن
حدود یک هفته قبل از 

خودنمایی جنگنده های 
چینی  در آسمان تایپه؛ 
وزیر دفاع تایوان اعالم 

کرده بود که این جزیره به 
تسلیحات دوربرد و دقیق 

به منظور ایجاد بازدارندگی 
مقابل چین نیاز دارد و به 

نظر می رسد که حاال پکن 
به این درخواست به صورت 

دیگری پاسخ داده است

اوضاع و احواِل منازعه میان 
پکن و واشنگتن در مورد 

تایوان آن هم در دوران 
بایدن کمی با دولت های قبل 

از آن فرق می کند، چراکه 
اظهارنظر مقامات نظامی 
دو طرف، بیش از سخنان 
سیاستمدارانشان است

سازمان ملل نســبت به ســوء تغذیه بی ســابقه در اقلیم تیگرای اتیوپی هشــدار داد. به گزارش شبکه خبری 
الحره، ســازمان ملل در گزارشــی اعالم کرد، از میان ۱۵ هزار زن باردار و شــیرده کــه در دوره تهیه این گزارش 
 مورد ارزیابی قــرار گرفتند، بیش از ۱۲ هــزار تن از آنها یعنی حدود ۷۹ درصد از ســوء تغذیه حــاد رنج می برند. 
در این گزارش همچنین آمده اســت، میانگین ســوء تغذیــه در بین کودکان زیر پنج ســال از حــد اضطراری 
جهانــی ۱۵ درصــد فراتــر رفتــه و بــه ۱۸ درصــد رســیده اســت، در 
حالــی کــه درصــد کودکانــی کــه از ســوء تغذیه حــاد رنــج می برنــد به 
 ۲.۴ درصد رســیده اســت که در ســطح اضطراری طبقه بندی شــده اســت.

 این هشــدار ســازمان ملل پس از آن داده شــد که اتیوپی از اخــراج هفت تن 
 از مســئوالن وابســته به این ســازمان به دلیل مداخله در امــور داخلی اتیوپی 

خبر داد.

رییس جمهور بالروس اعالم کرد در صورت تجاوز خارجی، کشــورش به یک پایگاه نظامی متحد با روسیه بدل 
خواهد شد. الکساندر لوکاشنکو در گفتگو با سی.ان.ان خاطرنشان کرد که هیچ کشور خارجی ، حتی روسیه، پایگاهی 
نظامی در بالروس نداشته و توضیح داد که دو تاسیسات نظامی روسیه در کشورش برای مقاصد غیرنظامی طراحی 
شده اند. لوکاشنکو در این مصاحبه که در کاخ استقالل مینســک صورت گرفت، افزود که یکی از این دو پایگاه که از 
زمان شوروی ساخته شده، برای تشخیص زودهنگام پرتاب موشک های هسته ای 
از آمریکا استفاده می شود، و نیروهای روسیه از پایگاه دیگر برای ارتباط با ناوگان 
خود در اقیانوس اطلس استفاده می کنند. رئیس جمهور بالروس هم چنین در 
این گفت وگو با ســی ان ان اظهار کرد که نمی خواهد برای همیشه بر این کشور 
شرق اروپا حکومت کند. وی گفت: قســم می خورم که من نمی خواهم تا زمان 

مرگ، رئیس جمهور باشم. 

لوکاشنکو: در صورت تجاوز خارجی، به پایگاه مشترک روسیه تبدیل می شویمسازمان ملل زنگ خطر را در تیگرای به صدا درآورد

نشریه فارن پالســی در مطلبی با اشــاره به برخی 
شــواهد و مــدارک در خصوص وضعیت جســمانی 
نامناســب رجب طیب اردوغان، رئیــس جمهوری 
ترکیه از احتمــال عدم کاندیداتوری مجــدد او برای 
این سمت می نویسد. این نشــریه در مطلبی با عنوان 
شــاید اردوغان برای تداوم رهبری ترکیه بیش از حد 
بیمار است نوشت:  اســناد و مدارک هر چه بیشتری 
حاکی از آن هســتند که رئیس جمهوری ترکیه بیمار 
است و این ممکن است خبر بدی برای عرصه سیاست 
ترکیه باشد. از سال ۲۰۱۹ کارشناسان، خبرنگاران و 
مجریان نظرسنجی که به حوزه ترکیه می پردازند، به 
انتخابات سراســری بعدی این کشور چشم دوخته اند 
که برای ســال ۲۰۲۳ برنامه ریزی شــده است. دلیل 
آن احتماال این اســت که حزب حاکم عدالت و توسعه 
ترکیه در جریان انتخابات محلی سال ۲۰۱۹ این کشور 
شــاهد شکســت های تحقیرآمیز نامزدهایش برای 

شهرداری های شــهرهای بزرگ و پرجمعیت ترکیه 
از جمله اســتانبول بود. طبق این گزارش، از زمان آن 
انتخابات تاکنون، نظرسنجی های منظم فاش کرده اند 
که محبوبیت حزب عدالت و توســعه با وجود تسلطی 
که بر نهادهای سیاسی و رسانه های ترکیه حفظ کرده، 
کاهش یافته اســت. حســب گفته ها و اتفاقات به نظر 
می رسد رجب طیب اردوغان اقبالش را به ویژه در میان 

جوانان از دست داده است.

وزیرخارجــه دانمارک گفت که کشــورش دولت 
طالبان را به رسمیت نمی شناسد چون نگران این است 
که افغانستان به محلی امن برای گروه های بین المللی 
تروریســتی بدل شود. به نوشــته روزنامه داون، جپ 
کوفود، وزیر خارجه دانمارک در دیدار با شــاه محمود 
قریشــی، همتای پاکســتانی خود به بررسی اوضاع 
افغانســتان و امنیت منطقه ای پرداخت. وزیر خارجه 
دانمارک گفت که دو طرف درباره اوضاع در افغانستان 
پس از تصرف کابل به دست طالبان در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ 
نیز گفتگو کردنــد؛ وی افزود: دولت افغانســتان باید 
رعایت حقوق بنیادی شهروندانش را تضمین کند. وی 
در پاسخ به مساله کشــمیر نیز گفت، پاکستان و هند 
باید راه حلی صلح آمیز را درباره این مســاله و از طریق 
گفتگو بیابند. وزیر خارجــه دانمارک گفت: دانمارک 
از مردم افغانســتان روی بر نمی گرداند و تالش هایی 
را برای تضمین این مســاله انجام می دهد که حقوق 

بنیادی ۳۸ میلیون افغان حفاظت شــود: دانمارک به 
شدت نگران اوضاع افغانستان اســت. طالبان را نباید 
از روی گفته هایــش مورد قضاوت قــرار داد بلکه باید 
دید آنها به حقوق مردم این کشور احترام می گذارند یا 
خیر. قریشی نیز گفت، با همتای دانمارکی اش درباره 
وضعیت افغانســتان و اوضاع امنیت منطقه به تبادل 
دیدگاه پرداخته و افزود، کپنهاگ و اســالم آباد سیر 

صعودی را در روابط خود شاهد هستند. 
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