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امریکا با ناو اتمی  به تنش چین-تایوان زد 
دفتر ام�ور تای�وان در چین در واکن�ش به موضع گی�ری مقامات 
تایوان�ی، هرگامی برای اس�تقالل ای�ن جزیره را به معن�ای پایان 
مذاکرات توصیف کرد. افزایش تنش    ها بر س�ر تایوان با برگزاری 
مانور نظامی و اعزام ناو اتمی امریکا به منطقه همزمان شده است. 
پکن به تایپه هشدار داد که به سمت جدا ش��دن از چین نرود. این هشدار 
یک روز پس از آن ابراز شده که »تسای اینگ-ون«، رئیس جمهور تایوان 
گفت دولتش مقابل فشار پکن سر خم نمی کند. این مقام تایوانی در مراسم 
روز ملی این جزیره گفته بود: »این منطقه به تقویت امور دفاعی خود ادامه 
خواهد داد و تسلیم فشار    ها نخواهد شد.«  هشدار چین که روز یک    شنبه ابراز 
شد، پس از موضع گیری »شی جین پینگ«، رئیس جمهور چین انجام شده 
که »اتحاد دوباره« جزیره تایوان را وعده قطعی خود عنوان کرد.  همزمان 
وزارت دفاع تایوان اواخر روز یک    ش��نبه از پرواز ش��ماری از جنگنده های 
ارتش چین به منطقه پدافندی این جزیره خبر داد. دو روز پیش از این هم، 
پروازهای مکرر جنگنده های چینی در حریم هوایی تایوان باعث شده بود 
وزارت دفاع تایوان این اقدام چین را تهاجمی بی سابقه توصیف کند. طی 
چند سال گذشته، ورود جنگنده های چین به حریم هوایی تایوان نشانه ای 
از این پیام بوده اس��ت که چین ادعای استقالل این جزیره و تعیین حریم 
هوایی مستقل را به رس��میت نمی شناس��د.  با وجود آنکه بسیاری وقوع 
درگیری نظامی مستقیم میان چین و امریکا را در شرایط کنونی غیرمحتمل 
ارزیابی کرده اند، اما همزمان »روبرت فارلی « نویسنده امریکایی با انتشار 
یادداشتی در رسانه های این کش��ور، وقوع هرگونه درگیری مسلحانه در 
غرب اقیانوس آرام را فاجعه ای توصیف کرده که به گفته او به از بین رفتن 
تمام زیرساخت ها، روابط مالی و تجاری میان آسیا و امریکای شمالی منجر 
خواهد شد. این در حالی است که تشدید تنش    ها در شرق آسیا با رزمایش 
نظامی »ماالبار « با حضور امریکا در کنار کش��ورهای هند، ژاپن و استرالیا 
روندی تصاعدی پیدا کرده و »فایننشال اکسپرس « نیز اعزام ناو هواپیمابر 
اتمی نیروی دریایی این کش��ور با عنوان ناو »کارل وینسون« به اقیانوس 
هند را برای مشارکت در این رزمایش تأیید کرده است.  همچنین با افزایش 
تنش    ها بر سر تایوان، چین در مرزهای شرقی خود با هند نیز گام    هایی را 
برای تنش زدایی آغاز کرده است، اگرچه منابع خبری گفته اند که تنش در 
منطقه مرزی »الداخ « میان پکن و دهلی نو همچن��ان ادامه دارد و به نظر 

نمی رسد که اوضاع در مرز مشترک هند و چین آرام باشد. 
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  بورل: اتحادیه اروپا نقش خود را در جهان از دست داده است
مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا هش��دار داد که این اتحادیه 
نقش خود را به عن��وان بازیگر کامل در عرصه جهانی از دس��ت داده 
و به یک ابزار تبدیل شده اس��ت.  جوزف بورل در وبالگ خود نوشت: 
»امروز، اروپایی     ها به طور فزاینده ای با خطر تبدیل شدن به یک ابزار 
به جای بازیگ��ر در امور بین المللی مواجه بوده و به جای ش��کل دهی 
حوادث، به واکنش ب��ه تصمیمات دیگران می پ��ردازد.«  وی با اعالم 
اینکه سیاست های امریکا و متحدانش برای مهار چین و روسیه، اغلب 
باعث محدود شدن منافع اتحادیه اروپا  شده است، از مقامات اروپایی 

خواست از تشکیل نیروهای مسلح خود حمایت کنند. 
-----------------------------------------------------

  رد ادعای استفاده از خاک آذربایجان علیه ایران 
نیروی مرزبانی جمهوری آذربایجان با انتشار یک بیانیه، هرگونه استفاده 
از خاک این کشور برای اهداف اطالعاتی علیه جمهوری اسالمی ایران 
را تکذیب کرد.  بنابر گزارش خبرگزاری ترند، در این بیانیه آمده است: 
»هیچ گاه نیروهای طرف ثالث در مرز دولتی آذربایجان وجود نداشته و 
نخواهد داشت. شایعات مبنی بر اینکه از خاک آذربایجان برای اهداف 
اطالعاتی علیه ایران اس��تفاده می ش��ود و نمایندگان جنبش افراطی 

مذهبی در آن حضور دارند، نادرست است.«
-----------------------------------------------------

  وزیر خارجه اتریش صدراعظم شد
الکساندر شلنبرگ، وزیر خارجه اتریش جانشین سباستین کورتس، 
صدراعظم مستعفی این کشور ش��د.  به گزارش دویچه وله، الکساندر 
شلنبرگ ۵۲ ساله که از س��ال ۲۰۱۹ تصدی وزارت خارجه اتریش را 

برعهده داشته، در این باره گفت: کار چالش برانگیز است. 
-----------------------------------------------------

 ترامپ می خواست دخترش رئیس بانک جهانی شود
رئیس جمهور سابق امریکا در سال ۲۰۱۹ قصد داشته دختر خود را به 
ریاس��ت بانک جهانی انتخاب کند، اما وزیر خزانه داری وقت امریکا، با 
مداخله خود مانع این کار شد.  به گزارش اینسایدر، در ژانویه ۲۰۱۹، 
جیم یونگ کیم که از سال ۲۰۱۲ ریاست بانک جهانی را بر عهده داشت 
اعالم کرد که در فوریه همان سال از س��مت خود کناره گیری خواهد 
کرد. در لیست پیشنهادی کاخ س��فید از جانشینان احتمالی ریاست 
بانک جهانی، نام ایوانکا ترامپ به چشم می خورد.  استیو منوچین برای 
جلوگیری از این کار، مجبور به مداخله شد. دونالد ترامپ در گفت وگویی 
با یک مجله امریکایی گفته بود که دخترش گزینه بسیار خوبی برای 
تصدی این منصب اس��ت چرا که کارش با اعداد خیلی خوب است. اما 
در آوریل ۲۰۱۹، ایوانکا در گفت وگویی با آسوش��یتدپرس با اشاره به 
 رضایتش از منصب آن زمانش به عنوان مشاور ارشد رئیس جمهور وقت، 

گفت که از تصدی این منصب منصرف شده است. 

»کشورتراشی« پمپئو
 برای صهیونیست ها

کابینه  جدید رژیم صهیونیس�تی قصد دارد برنامه شهرک سازی 
را در بلندی های جوالن اش�غالی ادامه دهد. وزی�ر خارجه دولت 
ترامپ نی�ز در مراس�می با حض�ور نخس�ت وزیر پیش�ین رژیم 
صهیونیس�تی، ضمن دف�اع قاط�ع از ادامه روند شهرک س�ازی، 
صهیونیس�ت     ها را صاحبان اصلی کرانه باختری دانس�ته اس�ت. 
مایک پمپئو که پیش تر، شانه به ش��انه دونالد ترامپ برای عادی سازی 
روابط تل آویو ب��ا ش��ماری از کش��ورهای منطقه تالش کرده اس��ت، 
حاال که دیگر بر مس��ند قدرت نیست انگشت گذاش��ته روی حاکمیت 
صهیونیست     ها بر اراضی اشغالی  و آنها را حاکم بالمنازع این نقاط می داند. 
پمپئو در مراسمی که با حضور بنیامین نتانیاهو برای قدردانی از خدمات 
پمپئو در راستای گسترش شهرک سازی برگزار شد، گفت: »حاکمیت 
اسرائیل بر شهرک های کرانه باختری و جوالن مسئله ای است که جای 
هیچ بحثی ندارد. اسرائیل کشور اشغالگر و آپارتاید نیست بلکه کشوری 
بسیار دموکراتیک اس��ت و همه می توانند ادیان را در همه آداب و سنن 
ابراهیمی اجرایی کنند.«  وی گفت که این سرزمین قانونی ملت اسرائیل 
در یهودا و سامره است. او عالوه بر دفاع از صهیونیست ها، اقدامات خود 
و همدستانش را هم ستود و افزود: »ما فرصت پیدا کردیم اقدام مهمی 
صورت بدهیم و آن گفتن این مسئله است که شهرک های کرانه باختری 
بخش جدایی ناپذیر اسرائیل است و من خوشحالم که این کار را کردیم. ما 

حامی شهرک سازی هستیم چون حامی واقعی حقیقت هستیم.«
پمپئ��و در ش��رایطی از شهرک س��ازی دفاع می کن��د که ای��ن اقدام 
صهیونیست     ها انتقادهای فراوانی را در جامعه جهانی به دنبال داشته و 
اتحادیه اروپا همواره آن را غیرقانونی اعالم کرده است. این اظهارات پمپئو 
عالوه بر نادیده گرفتن اش��غالگری صهیونیست ها، پاداشی است به آنها 
بابت همه تنش های ناشی از شهرک سازی. حسین الشیخ، عضو کمیته 
مرکزی فتح در شبکه اجتماعی توئیتر به این اظهارات واکنش نشان داد: 
»آقای پمپئو، وزیر خارجه سابق امریکا می گوید اسرائیل کشور آپارتاید 
نیست و کرانه باختری را اش��غال نکرده اس��ت! آقای پمپئو 7 میلیون 
فلس��طینی در این س��رزمین زندگی می کنند و همین تعداد هم از آن 
کوچانده شده اند. آنها از کره ماه نیامده اند و کسی را از این سرزمین بیرون 
نکرده اند بلکه حق مالکیت این سرزمین را جد اندر جد به ارث برده اند.«
 تقال برای محکم کردن جای پای صهیونیست     ها روی جوالن

آنچه پمپئو در حمایت از شهرک س��ازی گفته، در واق��ع ادامه برنامه 
صهیونیست     ها درباره نقشه ای است که برای جوالن کشیده اند. دولت 
رژیم صهیونیستی روز یک شنبه، گام جدیدی درباره شهرک سازی در 
بلندی های جوالن اشغالی سوریه برداشت. زئیو الکین، وزیر مسکن رژیم 
صهیونیس��تی اعالم کرد که دولت مقرر کرده تعداد ساکنان اسرائیلی 
بلندی های جوالن اش��غالی را با س��اخت حدود 7 هزار واحد مسکونی 
اضافی تا ۲۰۲۶ دوبرابر کند. بنابر آنچه رسانه های صهیونیستی اعالم 
کرده اند، این رژیم طرح احداث ۴ هزار واحد مسکونی در مناطق حومه ای 
در شورای منطقه ای جوالن را مطرح کرد و هدف آن دو چندان کردن 
تعداد ساکنان ارتفاعات جوالن در داخل تجمعات حاشیه ای و رساندن 
آن به 8 هزار و ۴۰۰ خانوار است تا تجمعات کنونی در جوالن را تقویت 
کرده و افزایش دهد. شواهد حاکی از این است که تل آویو بودجه کلی 
برای این هدف اختصاص خواهد داد و در نهایت تدابیر هماهنگی بین 
وزارتخانه های دولتی مربوطه برای افزایش تعداد ساکنان جوالن اشغالی 
انجام می گیرد. الکین از ارتفاعات جوالن به عنوان منطقه ای استراتژیک و 
بسیار مهم برای رژیم متبوعش یاد کرد و گفت که آغاز افزایش جمعیت، 
این منطقه ارتفاعات جوالن را تقویت خواهد کرد و زیرساخت های الزم 
برای توسعه و س��اخت شهرک      ها توس��عه خواهند یافت. در پی انتشار 
تصمیم صهیونیس��ت ها، فیصل مقداد، وزیر امور خارج��ه و مهاجران 
سوریه دیروز در جریان نشست »کشورهای عضو جنبش عدم تعهد« که 
در صربستان برگزار شد، بر حق سوریه برای بازگرداندن جوالن اشغالی و 
موضع محکم و اصولی دمشق در حمایت از حق فلسطینی      ها برای تعیین 
سرنوشت خود و ایجاد کشور مستقل به پایتختی قدس و تضمین حق 

بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین های شان تأکید کرد. 
 تداوم ایدئولوژی استعمارگری

نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیس��تی روز یک     شنبه بار دیگر با 
تشکیل کشور مستقل فلسطین مخالفت کرد و تا جایی پیش رفت که 
تشکیل چنین دولتی را مترادف با تشکیل دولتی تروریستی در مرزهای 
اراضی اشغالی دانست. نبیل ابو ردینه، سخنگوی دفتر ریاست تشکیالت 
خودگردان فلسطین در این باره گفت: »رژیم اشغالگر جوهره تروریسم 
اس��ت و اظهارات نخس��ت وزیر این رژیم که گفته بود کشور فلسطین 
تشکیل نمی شود چون » تروریستی « است، مردود است و بیان کننده 
ایدئولوژی استعمارگری اس��ت. کشور فلس��طین به پایتختی قدس 
شرقی از سوی جهان به رسمیت شناخته می شود و از سال ۲۰۱۲ عضو 
ناظر سازمان ملل است و نیازی به پذیرش  یا عدم پذیرش آن از سوی 
بنت نیست و ملت فلسطین تحت هیچ ش��رایطی از حق و حقوق شان 
چشم پوشی نخواهند کرد. « وی افزود: »صلح تنها در صورت پایان یافتن 
اشغالگری اسرائیل در اراضی و اماکن مقدس ما محقق خواهد شد و ملت 
فلسطین از حق و حقوق و همچنین مقدسات شان چشم پوشی نخواهند 

کرد و همچنان از خاک شان حفاظت خواهند کرد.«

صنعا: تنش زدایی تهران-ریاض
 از مسیر توقف  جنگ یمن می گذرد

وزی�ر خارج�ه دول�ت نج�ات مل�ی یم�ن در مالق�ات با س�فیر 
ای�ران در صنع�ا ب�ا اش�اره تلویح�ی ب�ه مذاک�ره ای�ران و 
عربس�تان گفت�ه ک�ه ب�دون متوق�ف ک�ردن تع�رض نظام�ی 
به یم�ن هیچ گونه تفاهم�ی در منطق�ه امکان پذی�ر نخواهد بود. 
حسن ایرلو، س��فیر جمهوری اس��المی ایران در صنعا با هشام شرف 
عبداهلل، وزیر خارج��ه دولت نجات ملی یمن دی��دار کرد؛ مالقاتی که 
با مذاکرات ایران و عربستان همزمان ش��ده است. سعید خطیب زاده، 
س��خنگوی وزارت خارجه ایران گفته که »گفت وگو    ها با عربستان در 
بهترین وضعیت خود در حال پیگیری است« و تأکید کرده که بیشترین 
تمرکز این مذاکرات بر مسائل دوجانبه و منطقه ای »به خصوص حوزه 
خلیج فارس و یمن « است. هنوز از جزئیات مذاکرات چیزی به بیرون 
درز نکرده ولی مالقات حسن ایرلو با هشام شرف عبداهلل که خبرگزاری 
سبا نت آن را گزارش کرده، نشان می دهد که طرف یمنی به مذاکرات 
دوجانبه تهران- ریاض حساس اس��ت. وزیر خارجه دولت نجات ملی 
یمن در این دیدار به مذاکرات ته��ران- ریاض پرداخت و گفت که این 
مذاکرات باید در خاموش کردن کان��ون تنش و ایجاد ثبات در منطقه 
سهیم باشد. وی تأکید کرد: »هرگونه تفاهم به منظور ایجاد امنیت و 
ثبات در منطقه جزیره و خلیج]فارس[ ب��دون پایان تعرض نظامی به 
یمن و برداشتن تحریم های فراگیر علیه این کشور و همچنین بازگشایی 
تمام گذرگاه های زمینی و دریایی و فرودگاه    ها و در رأس آنها فرودگاه 
بین المللی صنعا امکان پذیر نخواهد بود.« حسن ایرلو نیز در این مالقات 
گفت که راه حل نظامی در یمن نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت و تنها 
راه حل بحران یمن راه حل سیاسی و مسالمت  آمیز است. دیروز شبکه 
المس��یره یمن گزارش کرد که جنگنده های ائتالف سعودی طی ۲۴ 
ساعت گذشته ۲۰۵ بار آتش بس »الحدیده« را نقض کرده اند. افزون بر 
استان الحدیده در دیگر استان     ها نیز سعودی     ها به حمالت خود ادامه 
می دهند و در آخرین مورد نیز چندین مرتبه اس��تان های »صعده « و 

»مأرب« را هدف سنگین     ترین حمالت هوایی قرار دادند. 

تهران: زودتر از دولت بایدن به وین برمی گردیم
 قرار نیست متن جدیدی برای توافق نوشته شود

سخنگوی وزارت    گزارش  یک
خارج�ه ی�ک بار 
دیگر گفت که ایران به مذاکرات وین برمی گردد 
و زمان بازگشت به مذاکرات هم از مدت زمانی که 
دولت بایدن تشکیل شد و تیم امریکایی، مذاکره 
با ایران را از س�ر گرفت کمتر خواهد بود. سعید 
خطیب زاده همچنین این بحث را رد کرده که قرار 
اس�ت بر س�ر متن جدیدی در وین توافق شود. 

علی باق��ری در وزارت خارجه جای عباس عراقچی 
را گرفت��ه و آنگونه که مناب��ع آگاه می گویند، او هم 
مانند عراقچی سرپرستی تیم مذاکره کننده ایرانی 
را برعهده خواهد داشت. با این حال ایران هنوز زمان 
دقیق شروع مذاکرات را اعالم نکرده ؛ موضوعی که 
درخواست های مکرر طرف های غربی را برای شروع 
هرچه زودتر مذاکرات در پی داش��ته است. آخرین 
موضع گیری مربوط ب��ه آنگال م��رکل، صدراعظم 
آلمان بود که روز یک    شنبه در آخرین سفر خود به 
تل آویو با لحنی حق به جان��ب گفت:» هر روزی که 
بدون پاس��خ تهران به تالش های امریکا می گذرد، 
ایران اورانیوم بیشتری غنی می کند.«  مرکل گفته 
که هفته های آتی ب��رای آینده توافق هس��ته ای با 
ایران بسیار تعیین کننده است و تأکید کرده است:  
»ما می خواهیم پیامی بی چون و چرا به ایران بدهیم 
که باید به س��رعت به میز مذاکره برگردد.«  سعید 
خطیب زاده در واکنش به موضع گیری مرکل، دیروز 
در نشست خبری به خبرنگاران گفت: »اگر بی عملی 
اروپا نبود، جسارت ترامپ نمی توانست اتفاق بیفتد 
که از برجام خارج شود و تمام پایتخت های اروپایی 
به شمول برلین تماشاچی باشند. آلمان بسیاری از 
توافقات را در دوره برجام انجام نداد و مطمئن هستم 
صدراعظم آلمان از همه جزئیات خبر دارد و اگر مطلع 
نباشد وزارت خارجه آلمان این موارد را به اطالع وی 

خواهد رساند.«  خطیب زاده همچنین برای سومین 
بار طی هفته های اخیر گفت که »مذاکرات وین انجام 
می شود. « و باز هم تکرار کرد که مذاکرات در داخل 
وزارت خارجه پیگیری خواهد شد. او به ترکیب تیم 
مذاکره کننده اشاره ای نکرده ولی گفته که ترکیب 
تیم بر اساس نیاز    ها است:»قبالً از وزارتخانه های دیگر 
هم بودند و این بار هم اینچنین خواهد بود.«  او زمان 
دقیقی برای بازگشت به مذاکره ارائه نکرد و گفت که 
زمان بازگشتن ایران به میز مذاکره، کوتاه تر از زمانی 
خواهد بود که دولت ترامپ بعد از انتخابات ماه نوامبر 

۲۰۲۰ ، ترکیب تیم مذاکره کننده خود را مشخص 
کرد و پای میز مذاکره در وین آمد. او گفت:» فرض 
من بر این است که زمان بازگشت به مذاکرات کمتر 
از زمان بازگشت امریکا به مذاکرات است. جمع بندی 

درباره مذاکرات وین شبانه روزی است.«
دولت بایدن بعد از شروع به کار در اول بهمن ماه )۲۰ 
ژانویه ۲۰۲۱(، بعد از ح��دود 7۵روز وارد مذاکرات 
غیرمستقیم با ایران در وین شد. در حالی که دولت 
رئیس��ی از زمان رأی اعتم��اد به کابینه در س��وم 
شهریور، ۴۵ روز را سپری کرده، سخنگوی وزارت 

خارجه گفت :»حتی یک ساعت بعد از جمع بندی 
و بررس��ی داخلی، زمان برای مذاکره را از دس��ت 
نمی دهیم تا تاریخ را جمع بندی کنیم.« همچنین 
در هفته های اخیر گزارش    هایی غیررسمی درباره 
این منتشر ش��ده که ممکن اس��ت ایران بخواهد 
مذاکرات را از نقطه جدیدی شروع کند. سخنگوی 
وزارت خارجه تلویحاً این مسئله را هم رده کرده و 
گفته که چون گفت وگوهای فنی برای اطمینان از 
اجرای دقیق برجام اس��ت، قرار نیست بر سر متن 

جدیدی توافق شود. 

کمیس�یون عالی انتخاب�ات عراق نتای�ج اولیه 
انتخابات قانونگذاری این کشور را اعالم کرد که بر 
اساس آن، 41درصد عراقی    ها در انتخابات شرکت 
کرده اند. پیش بینی های اولیه حاکی از این است که 
جریان های نزدیک به مقاومت در عراق، اکثریت را 
به دست خواهند آورد؛ موضوعی که بحث خروج 
امریکا را جدی تر در دس�تور کار ق�رار می دهد. 
کمیس��یون انتخابات عراق روز دو    شنبه اعالم کرد 
که طبق نتایج اولیه، میزان مش��ارکت در انتخابات 
پارلمانی به ۴۱ درصد رسیده است. عملیات شمارش 
آرای انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق از شامگاه 
یک شنبه، پس از بسته شدن شعب اخذ رأی در همه 
استان های این کشور شروع ش��د و تا دیشب ادامه 
یافت. جلیل عدنان، رئیس کمیسیون انتخابات در 
یک کنفرانس مطبوعاتی که پس از بسته شدن شعب 
اخذ رأی برگزار شد گفت که نتایج به سرعت اعالم 
می شود. کمیسیون انتخابات عراق همچنین تا ظهر 
دیروز اعالم کرد که نتایج استان های اربیل، نجف، 
دهوک، واسط، میس��ان، المثنی، القادسیه، دیالی، 
کربال و صالح الدین مشخص ش��ده ولی تا عصر روز 
گذش��ته، نتیجه کلی انتخابات مشخص نشده بود. 
پیش بینی    ها از پیروزی جریان های وابسته به مقاومت 
در عراق حکایت دارد. امیر موسوی، کارشناس مسائل 
عراق گفته ائتالف »فتح« و ائتالف »جنبش حقوق« 
با شعار پشتیبانی از حشدالشعبی، تبعیت از مرجعیت 
و همکاری با ایران و حمایت از انتفاضه مردم فلسطین 
در انتخابات حضور دارند. ائتالف »دولت قانون « هم 
در کنار شعارهای ائتالف »فتح« و ائتالف »جنبش 

حقوق« بر ایجاد توازن منطقه ای در ارتباط با دیگر 
قدرت ه��ای منطق��ه ای و بین المللی تأکی��د دارد. 
»وال استریت ژورنال « نوش��ته که انتخابات جاری 
احتماالً سرنوش��ت نیروهای امریکایی را که هنوز 
در عراق مس��تقر هس��تند، تعیین کند. نتایج این 
انتخابات، نحوه برخورد بغداد با درگیری ژئوپلیتیک 
بین واش��نگتن و تهران را نیز مشخص خواهد کرد. 
در گزارش وال اس��تریت ژورنال پیش بینی شده که 
فراکسیون جریان صدر به رهبری »مقتدی الصدر« 
بیشترین کرسی را در این انتخابات کسب می کند، به 
خصوص با توجه به اینکه در انتخابات سال ۲۰۱8 نیز 

بیشترین کرسی     ها را در ائتالف با حزب کمونیستی 
عراق کسب کرد. شبکه »العالم« هم به نقل از برخی 
گزارش های غیر رس��می تأیید کرده ک��ه جریان 
صدر بیش��ترین آرا را به خود اختصاص داده است. 
مقتدی صدر، رهب��ر جریان صدر دی��روز خواهان 
تسریع در اعالم نتایج انتخابات پارلمانی شد و تأکید 
کرد که جریان وی نتایج انتخاب��ات را با آغوش باز 
می پذیرد. با این حال برخی منابع مطلع می گویند 
که رقابت اصلی بین جریان صدر با ائتالف فتح و بناء 
)گشایش و س��ازندگی( به رهبری هادی العامری و 
قیس الخزعلی است که ش��انس بسیار باالیی برای 

پی��روزی در انتخابات دارد. با وج��ود این خبرهای 
غیررسمی، » حسن سلمان « مسئول اطالع رسانی 
کمیس��یون عالی انتخابات عراق در این باره گفت: 
شایعات منتشره درباره برنده شدن نامزد یا ائتالف 
خاصی، عاری از صحت اس��ت و بای��د منتظر اعالم 
نتایج منحصراً از سوی کمیس��یون عالی انتخابات 
ماند. حسن سلمان افزود: در حال حاضر نمی توان به 
نتایج انتخابات دست یافت یا از آن اطالع پیدا کرد. 
زیرا نتایج به روشی کاماًل محرمانه ارسال می شود و 
فقط کمیسیون عالی انتخابات از آن اطالع دارد و باید 

تا زمان اعالم رسمی نتایج تأمل کرد.  
 دستگیری معاون ابوبکر البغدادی 

نخس��ت وزیر عراق از دس��تگیری س��امی جاسم، 
معاون ابوبک��ر البغدادی و مس��ئول مالی گروهک 
تروریستی داعش در یک عملیات برون مرزی خبر 
داد. به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از 
راش��اتودی، مصطف��ی الکاظمی،  روز دو    ش��نبه از 
دستگیری سامی جاسم، یکی از سرکردگان گروه 
تروریستی داعش، مسئول امور مالی و معاون ابوبکر 
البغدادی در عملیاتی در خارج از مرز های عراق خبر 
داد. الکاظمی در حساب کاربری توئیتر خود ضمن 
تبریک به مردم عراق نوشت: »در حالی که مأموران 
امنیتی ما ب��رای حفاظت از انتخابات روز گذش��ته 
هوشیارانه عمل کردند، سرویس اطالعاتی ما یکی 
از سخت     ترین عملیات اطالعاتی را خارج از مرز های 
عراق برای دستگیری س��امی جاسم، مسئول مالی 
سازمان تروریستی داعش و معاون ابوبکر البغدادی 

انجام دادند.«

طی چند روز گذشته طالبان تحرکات دیپلماتیک 
خود را شدت بخشیده؛ روندی که با مذاکراتی دو 
روزه با هیئت امریکایی در دوحه قطر شروع شد. 
حاال ذبیح اهلل مجاهد می گوی�د در حال مذاکره با 
روس    ها برای به رسمیت شناخته شدن حکومت 
افغانس�تان اس�ت؛ پروس�ه ای که طالبان را یک 
گام به شناس�ایی بین الملل�ی نزدیک تر می کند. 
»ذبیح اهلل مجاهد« از چهره های شناخته شده طالبان 
ک��ه معاون��ت وزارت فرهن��گ را در حکومت جدید 
به عهده گرفته دو    ش��نبه ۱۹ مهرم��اه در گفت وگو با 
خبرگزاری روسی تاس خواستار مشارکت روسیه در 
روند بازسازی افغانستان شد. مجاهد روسیه را کشوری 
مهم از نظر اقتص��ادی توصیف کرد که افغانس��تان 
می خواهد با آن همکاری کند. معاون وزارت فرهنگ 
طالبان همچنین گفته که این گروه در حال مذاکره با 
مسکو برای به رسمیت شناخته شدن حکومت کابل 
و آغاز به کار سفارتخانه های دو کشور است. مذاکرات 
طالبان و روس��یه درحالی دنبال می شود که پیش تر 
»دیمیتری پسکوف«، سخنگوی کاخ کرملین اعالم 
کرده بود که مس��کو مثل بقیه کش��ورهای جهان از 
نزدیک در حال رصد فعالیت های طالبان در افغانستان 
و ارزیابی وعده های آنهاست؛ اظهارنظری که اگرچه 
به معنای ایجاد پیش شرط برای به رسمیت شناختن 
طالبان است، اما همزمان پذیرش این گروه نیز در آن 

رد نشده است. 

 تداوم رواب�ط دیپلماتیک با طالب�ان پس از 
سقوط کابل

عالوه بر مذاکره با روسیه، طالبان در دیپلماسی سایر 
حوزه    ها نیز فعال است. اگرچه تاکنون هیچ کشوری 
به طور رسمی حکومت طالبان در افغانستان را به 
رسمیت نشناخته، اما فعالیت برخی سفارت های 
خارجی در کابل ادام��ه دارد که ب��ه معنای وجود 
روابط دیپلماتیک کشورهای خارجی با طالبان در 
کابل است. »سهیل ش��اهین«، سخنگوی پیشین 
طالبان نیز روز دو    ش��نبه در گفت وگ��و با خبرنگار 
»تحلیل بازار « تأیید کرد ک��ه او به عنوان نماینده 
دائم دولت موقت طالبان در س��ازمان ملل تعیین 
ش��ده اس��ت، هرچند پیش از این نیز نام »سهیل 
ش��اهین « برای نمایندگی دولت موقت طالبان در 
سازمان ملل مطرح ش��ده بود. اگرچه سازمان ملل 
هنوز تصمیمی درباره پذی��رش نماینده طالبان به 
عنوان سفیر افغانستان نگرفته است، اما امسال در 
جریان نشست سران کش��ور    ها در مجمع عمومی 
سازمان ملل، این سازمان »غالم محمد اسحاق زی« 
نماینده دولت اشرف غنی را به عنوان نماینده رسمی 
دولت کابل نپذیرفت و موضوع سخنرانی اسحاق زی 

نیز لغو شد. 
  از طالبان دوحه تا طالبان کابل

طی چند روز گذش��ته، طالبان مذاکرات��ی را نیز با 
هیئت وزارت خارجه امریکا در دوحه، پایتخت قطر 

دنبال کرد. پس از پایان این مذاکرات، »ند پرایس« 
سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز دو    شنبه مذاکرات 
با گروه طالبان را »صادقانه و حرفه ای « توصیف کرد. 
موضوع این مذاکرات، عبور امن شهروندان امریکایی، 
دیگر اتباع خارجی و افغان     ها و همچنین حقوق بشر از 
جمله مشارکت معنادار زنان و دختران اعالم شده بود 
و این برای نخستین بار بود که وزارت خارجه امریکا 

مذاکره با طالبان را »صمیمی« توصیف می کرد. 
مذاکره امری��کا با طالبان از طرف دیگر نخس��تین 
مذاکره واش��نگتن با این گروه به عنوان یک گروه 
حاکم در افغانستان است که صورت می گیرد. این 
در حالی است که پیش تر مذاکرات امریکا با طالبان 
تحت عنوان مذاکره با یک گروه مس��تقر در دوحه 
قطر دنبال     می ش��د و حال برای نخستین بار است 
که طالبان برای مذاکره ب��ا امریکا از فرودگاه تحت 
کنترل شان در کابل در پشت میز مذاکره با واشنگتن 

حاضر می شوند. 
 تمایل واشنگتن به همکاری با طالبان

پس از مذاکرات اخیر هیئت اعزامی کابل و واشنگتن 
در دوحه قطر، س��خنگوی وزارت خارجه امریکا نیز 
مانند همتای روسی خود با تعیین پیش شرط برای 
طالبان گفت: طالبان با اقداماتش قضاوت خواهد شد 
نه فقط سخنانش. اگرچه سخنگوی وزارت خارجه 
امریکا درباره به رسمیت ش��ناختن طالبان چیزی 
نگفت، اما تعیین پیش شرط برای این گروه به منزله 

تمایل امریکا برای ادامه روابط با طالبان است. 
امریکا می کوشد از طریق همکاری با طالبان برخی 
پرونده های خود در افغانستان از جمله آزادی »مارک 
فرریکس« امریکایی ربوده شده را به نتیجه برساند و از 
همین رو نیز پیش از مذاکرت اخیر، مقامات امریکایی 
بر گفت وگو با طالب��ان درباره آزادی این ش��هروند 

امریکایی تأکید کرده بودند. 
وزارت خارجه امریکا همچنین گفته بود در مذاکرات 
با طالبان بر تعهد ای��ن گروه برای اج��ازه ندادن به 
تبدیل دوباره افغانس��تان به کانون القاعده یا دیگر 
تروریست     ها تأکید خواهند کرد. مشخص است که 
نگرانی    های امنیتی و ترس از تش��دید بی ثباتی در 
افغانس��تان یک نگرانی مش��ترک امریکا و روسیه و 
حتی دیگر کشور    ها درباره تحوالت افغانستان است و 
از همین رو نیز بیشتر روابط و گفت وگوهای خارجی 
که با طالبان دنبال می شود، حول رفع این نگرانی    ها و 

اطمینان بخشی از ثبات در افغانستان است. 
در مذاکرات اخیر دوحه، امریکا همچنین قبول کرده 
که کمک های بشردوستانه به افغانستان را ادامه دهد 
و در مقابل، طالبان نیز رفت و آمد شهروندان خارجی 
به افغانستان را تس��هیل کند. این توافق دوجانبه از 
س��وی »محمدنعیم«، س��خنگوی طالبان در دفتر 
سیاسی دوحه نیز تأیید ش��ده است و دلیل دیگری 
بر تصمیم امریکا برای ادامه هم��کاری با طالبان در 

افغانستان است. 

انتخابات  برگزار شد

امضای عراقی    ها پای برگه اخراج امریکا 

ورود روس    ها به مذاکره 2 روز بعد از مذاکره امریکا در دوحه

چشم انداز شناسایی بین المللی طالبان سرعت گرفت

مصطفی رودکی |  میزان

احترام فرانسه به الجزایر
شرط بازگشت سفیر الجزیره به پاریس

رئیس جمه�ور الجزایر ک�ه در واکنش به اظه�ارات رئیس جمهور 
فرانسه علیه کش�ورش، س�فیر خود در پاریس را فراخوانده بود، 
تأکید کرد بازگشت سفیر، منوط به احترام فرانسه به الجزایر است. 
امانوئل ماکرون اخیراً مواضعی را درباره الجزایر اتخاذ کرد که واکنش شدید 
عبدالمجید تبون را به دنبال داشت. او یک    شنبه پیش دستور بسته شدن 
حریم هوایی این کشور به روی هواپیماهای نظامی فرانسه را صادر کرد 
و سفیر الجزایر را از پاریس فراخواند. ماکرون با اعالم اینکه رئیس جمهور 
الجزایر در یک رژیم بی نهایت سخت، بالتکلیف مانده است، گفته بود که 
پیش از استعمار فرانسه، ملت الجزایر وجود نداشته و آنها از استعمار عثمانی 
به استعمار دیگر منتقل شدند. عبدالمجید تبون دیروز با اعالم اینکه فرانسه 
باید این موضوع را که الجزایر زمانی مستعمره بوده است، فراموش کند، 
بازگشت سفیر کشورش به فرانس��ه را منوط به احترام کامل پاریس به 
الجزایر دانست. وی در این مورد به رسانه های ملی الجزایر گفت: »فرانسه 
باید فراموش کند که الجزایر مستعمره بود، زیرا امروز الجزایر با برخورداری 
از ارتش، اقتصاد و مردم خود قدرتمند است.«  ریاست جمهوری الجزایر در 
واکنش به این سخنان ماکرون بیانیه ای صادر و اظهارات وی را دخالت در 
امور داخلی الجزایر تلقی کرد. ایمن بن عبدالرحمان، نخست وزیر الجزایر 
نیز دو    شنبه پیش با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور فرانسه گفت: »این 
سخنان توهین آمیزی که علیه الجزایر مطرح شد، غیرقابل قبول و مردود 
است. الجزایر از همه اظهاراتی که به منظور تضعیف تاریخ و ریشه های آن 
بیان می شود، بزرگ تر است..« همچنین، یک سازمان الجزایری از تحریم 
۵۰۰شرکت واردات و صادرات فرانسوی در واکنش به اظهارات اهانت آمیز 
رئیس جمهور فرانسه علیه الجزایر خبر داد. در بیانیه این انجمن آمده است: 
»از تمامی نهادهای اقتصادی که مبادرت به قطع تبادالت تجاری با حدود 
۵۰۰ شرکت فرانسوی کرده اند، تشکر می کنیم.«  این انجمن همچنین 
اظهارات ماکرون را محکوم کرد و خواس��تار بازنگری در روابط اقتصادی 

با دولت فرانسه شد. 


