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 روز یکشنبه 18 مهرماه سال جاری 
شاهد برگزاری انتخابات پیش از موعد 
پارلمانی در عراق بودیــم. قرار بر این 
بود که این انتخابات سال آینده برگزار 
شــود اما به دلیل مشکالت سیاسی و 
همچنین تشدید چالش های امنیتی 
و اقتصادی این انتخابات زودتر از موعد 
خود برگزار شــد. اینکه چرا انتخابات 
پارلمانی عراق یکســال زودتر برگزار 
شــد دالیل مختلف و متفاوتی دارد، 
امــا در وضعیت فعلــی و به خصوص 
پس از اعتراضات گســترده به نتایج، 
آنچه در این میــان باید موردنظر قرار 
بگیرد در وهله نخســت سرنوشــت 
آرای شمارش شده و سپس وضعیت 
بازیگران مطرح این رویداد سیاســی 
به خصوص رهبر جریان صدر اســت 
که این روزها اظهاراتش سر و صدای 
زیادی بــه پا کرده اســت. همه به یاد 
دارند کــه در همان زمانــی که قرار 
بود انتخابات برگزار شــود، عده ای از 
جریان های سیاســی عراق به نحوه 

برگــزاری آن اعتراض داشــتند. این 
اعتراض ها از سوی جریان های شیعی 
عراق بیشتر بود و آنها معتقد بودند که 
سیستم اثر انگشتی )بایومتریک( به 
راحتی می تواند موجب اعمال تقلب 
در روند اخــذ آرا شــود. برخی دیگر 
معتقد بودند که اگر قرار اســت آرا به 
صورت بایومتریک اخذ شود، باید تمام 
اســتان های عراق از این روند تبعیت 
کنند؛ ولی بحث اصلی این نبود. مساله 
اصلی که باید به آن توجه شود این است 
که بخشی از شــخصیت های اصلی 
جریان شیعیان عراق موضوعی را در 
مورد ِســروِر متعلق به آرای اخذ شده 
توسط سیســتم بایومتریک مطرح 
کرده و نگران سرقت و دستکاری نتایج 
انتخابات شــده بودند. آنها می گفتند 
بر اساس اســنادی که در دست دارند 
سیســتِم مادِر این مکانیزم در خارج 
از عراق قــرار دارد و به همین دلیل به 
راحتی اعمال نفوذ در نتایج را میســر 
می سازد. با این وجود در جریان مقابل 
یعنی در قوه مجریه عراق که هدایت 
آن فعاًل در دست مصطفی الکاظمی 
قرار دارد، اوضاع دقیقــاً 180 درجه 
برعکس پیش مــی رود. تیم او و تمام 

کسانی که در روند برگزاری انتخابات 
پارلمانی اخیر حضور داشته و دارند، 
به صورت محکم بر ســر مواضع خود 
ایستاده اند و معتقدند که هیچ اتفاقی در 
روند برگزاری رخ نداده و حتی یک رأی 
هم جابه جا نشده است. به هر ترتیب 
این روند به جایی رســید که دو هفته 
پیش معترضان که غالباً از جریان های 
شیعی و بعضاً وابســته به شاخه های 
سازمان حشدالشعبی بودند، به منطقه 
ســبز عراق )منطقه الخضرا( آمدند و 
چندین روز علیه نتایج انتخابات عراق 
اعتــراض کردند. ایــن اعتراض ها در 
نهایت با ورود نظامیان به میدان وارد 
فاز خشونتی شــد و در این میان یک 
گروه ناشناس معاون یکی از تیپ های 
حشدالشعبی را در میان جمعیت ترور 
کردند. همین موضوع باعث شــد تا 
آشفتگی در بدنه سیاسی و اجتماعی 
عراق دوچندان شود و درنهایت اوضاع 
به ســمتی رفته که برخی جریان ها 
خبــر از تغییر نتایــج انتخابات عراق 
می دهند. در این راســتا روز گذشته 
)دوشــنبه( هادی العامــری، رئیس 
ائتالف الفتح عراق در دیدار با هیئتی از 
جبهه ترکمان به ریاست حسن توران 

در بغــداد اعالم کرد کــه تصمیمات 
هیأت قضایــی دربــاره باطل کردن 
آرای برخی حوزه ها که ســاعت شش 
عصر بسته نشده بودند به ابطال آرای 
بیش از ۶000 حــوزه انتخابی منجر 
می شود. همچنین آرای حدود ۴000 
حوزه به دلیل وجود اثر انگشــت های 
تکــراری باطل شــده اند و این یعنی 
آرای 10000 حــوزه از مجموع ۵۵ 
هزار حوزه باطل خواهد شــد. عامری 
در بخش دیگری از سخنان خود اعالم 
کرد که این میزان، آرای 18 درصد از 

حوزه های رأی گیری است و می تواند 
تغییر اساسی در نتایج انتخابات ایجاد 
کند. اینکه تا چه حد برآوردهای رهبر 
ائتالف فتح عراق درست باشد معلوم 
نیســت؛ اما واقعیت این است که در 
بغداد بسیاری از جریان های سیاسی به 
هیچ وجه از مواضع خود در مورد ابطال 
تمام یا قسمتی از نتایج انتخابات کوتاه 
نمی آیند و این می تواند به نوعی باعث 
ایجاد یک درگیری سیاسی و تشدید 

آن در عراق شود. 
موج سواری مقتدی صدر 

در میــان ایــن روند پرآشــوب و 
نفس گیر، مقتدی صدر، رهبر جریان 
صدر عراق در حال تامین منافع خود بر 
اساس سناریوی مدنظرش است. او قبل 
از برگزاری انتخابــات پارلمانی اعالم 
کرد که قرار نیســت در این انتخابات 
حضور داشته باشــد و اساساً جریان 
منتسب به خودش را برای حضور در 
این روند بازداشــته بود. اما در نهایت 
وارد عرصــه انتخابــات زرودهنگام 
پارلمانی شد و به همه فهماند که نباید 
قول و قرارهای سیاســی اش را جدی 
گرفت. بخش اعظمی از رفتار عجیب 
سیاسی صدر را باید بعد از اعالم نتایج 
انتخابات موردتوجه قرار داد. جریان 
منتسب به او که حاال حدود 72 کرسی 
از پارلمان را در دســت دارد به خوبی 
نشــان داد که طیف گســترده ای از 
عراقی ها را با خود همراه دارد و اساساً 
پایگاه اجتماعی قوی تری نســبت به 
دیگر احزاب تشکیل داده اما آنچه که 
وی را به ســیبل انتقادهای این روزها 
تبدیل کرده، مواضع اخیرش در مورد 
حشدالشــعبی و احتمال تغییر نتایج 
انتخابات است. صدر چند روز پیش و در 
کمال ناباوری با ادعای وجود نیروهای 
بی انضباط در سازمان حشدالشعبی 
تأکید کرد کــه گروه های بی انضباط 
باید فوراً منحل شــوند و سالحشان 
را به دولت تحویل دهنــد. او یک روز 
پس از آنکه خواستار انحالل گروه های 
مسلحی که به زعم او بی انضباط هستند 
شده بود در حساب توئیتری خود اعالم 
کرد که دســتور انحالل تیپ »الیوم 
الموعود« را صادر و برای نشــان دادن 
حسن نیت تمامی مقرهای آن را بسته 

اســت. اینکه چرا مقتدی صدر دست 
به چنین اقدامی زد و به نوعی فرار رو 
به جلو انجام داد، موضوعی اســت که 
به خوبی نشــان می دهد صدر مجدداً 
در حال جناح بندی خــاص خود در 
عراق است. دلیل این اقدام هم کاماًل 
مشخص اســت؛ او بخش اعظمی از 
آرای انتخاباتی را در دســت دارد و در 
حال مانور سیاسی به نفع خود است. 
صدر به دنبال این اســت که بتواند با 
اهل تسنن و کردها برای دولت آینده 
ائتالف تشــکیل دهد؛ اما موضوع این 
اســت که آنها هم به خوبی می دانند 
که مقتدی صدر به هیچ عنوان ثبات 
سیاسی و شــخصیتی ندارد و هر روز 
از یک سو به سوی دیگر میل می کند. 
او با تمــام اوصاف یکــی از معترضان 
اصلی تغییر نتایج انتخابات پارلمانی 
اخیر است؛ به گونه ای که روز گذشته 
)دوشــنبه( و تنها چنــد روز مانده به 
اعالم نتایج نهایی انتخابات پارلمانی، 
نســبت به هرگونه تالش برای تغییر 
نتایج انتخابات هشدار داد و اعالم کرد 
که »همه فشارهای سیاسی و امنیتی 
که کمیسیون انتخابات از روز اول کار تا 
به امروز بر آن وارد شده است را محکوم 
می کنیم.« این موضع صدر به عنوان 
پیروز میدان انتخابات شاید قابل هضم 
باشد، اما واقعیت این است که او بازی 
یک بام و دوهوای خــود را به گونه ای 
طرح و اجرایی کرده که بتواند در نهایت 
تمام اوضاع را به نفع خود تغییر دهد یا 
همین روند را بــرای تامین منافعش 

حفظ کند. 

رهبر جریان صدر نسبت به تغییر نتایج انتخابات عراق هشدار داد؛ 

بازی دوگانه مقتدی؛ اعتراض و سپس یارکشی
تیم الکاظمی و تمام کسانی 

که در روند برگزاری 
انتخابات پارلمانی اخیر 
حضور داشته و دارند، به 

صورت محکم بر سر مواضع 
خود ایستاده اند و معتقدند 

که هیچ اتفاقی در روند 
برگزاری رخ نداده و حتی 
یک رأی هم جابجا نشده 

است.

صدر به دنبال این است که 
بتواند با اهل تسنن و کردها 

برای دولت آینده ائتالف 
تشکیل دهد، اما موضوع 

این است که آنها هم به 
خوبی می دانند که او به 

هیچ عنوان ثبات سیاسی و 
شخصیتی ندارد و هر روز از 
یک سو به سوی دیگر میل 

می کند

رئیس جمهور بالروس گفت: بالروس خواهان رویارویی با لهســتان نیست، اما منتظر پاسخ اتحادیه اروپا در مورد 
پذیرش 2000 مهاجر ســرگردان اســت. به گزارش رویترز، اتحادیه اروپا بالروس را متهم می کند که در واکنش به 
تحریم های اروپا، هزاران مهاجر و آواره را از خاورمیانه از طریق لهستان، لیتوانی و لتونی به مرزهای اتحادیه اروپا انتقال 
می دهد. مینسک دامن زدن به این بحران را رد می کند. ماتئوش موراویسکی، نخست وزیر لهستان، هشدار داده که 
بحران مهاجران در مرز بالروس ممکن است مقدمه ای برای چیزی بسیار بدتر باشد 
و گارد مرزی لهستان گفت که نیروهای بالروس همچنان مهاجران را به مرز منتقل 
می کنند. به نقل از خبرگزاری بلتا، الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بالروس گفت 
که نمی خواهد اوضاع تشدید شود. وی تاکید کرد: ما باید به لهستانی ها، به همه آنها 
بفهمانیم که وحشی نیستیم، که خواهان رویارویی نیستیم. نیازی به این کار نیست، 

ما درک می کنیم که اگر زیاده روی کنیم، جنگ اجتناب ناپذیر می شود.

وزیر سرمایه گذاری انگلیس اعالم کرد که کشــورش در حال مذاکره با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس 
برای انعقاد توافق تجارت آزاد است. به گزارش رویترز، وزیر ســرمایه گذاری انگلیس در جریان کنفرانسی در دبی 
خاطرنشان کرد، این توافق ظرف 12 ماه دیگر امضا خواهد شد. در همین راستا، دولت انگلیس با صدور بیانیه ای اعالم 
کرد، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شریک تجاری مهم انگلیس هستند. در این بیانیه همچنین آمده است، 
ارزش صادرات انگلیس به کشورهای شــورای همکاری خلیج فارس به حدود 
2۹.۵7 میلیارد دالر رسیده است و ارزش تجارت بین دو طرف در سال 2020، از 
۳0 میلیارد پوند فراتر رفته اســت. نایف فالح مبارک الحجرف، دبیرکل شورای 
همکاری خلیج فارس در ماه اکتبر از آغاز رایزنی های عمومی در خصوص تجارت 
آزاد بین انگلیس و شورای همکاری خلیج فارس که وزیر تجارت بین المللی این 

کشور از آن خبر داده بود، استقبال کرد.

خیز انگلیس برای تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج فارسلوکاشنکو خطاب به لهستان: اگر می توانید مرز را ببندید!

نخست وزیر ســودان اعالم کرد توافقی که با ارتش 
امضا کــرده به او اختیــار کامــل را در انتخاب دولتی 
شایسته و ملی می دهد. عبداهلل حمدوک، در مصاحبه 
با الجزیره گفت: توافقی بر سر برگزاری انتخابات قبل از 
ژوئیه 202۳ وجود دارد. هدف توافقی که با ارتش امضا 
کردیم جلوگیری از ریختن خون سودانی ها است. وی 
گفت، براســاس توافقی که با ارتش امضا کرده اختیار 
کامل را در انتخاب دولتی شایسته و ملی دارد. حمدوک 
گفت: طــرح اصلی دولــت آتی این اســت که دولتی 
تکنوکرات متشکل از شــخصیت های الیق و مستقل 
باشد. این دولت بر مسائل مشخصی متمرکز خواهد بود 
که در رأس آن تحول دموکراتیک است. نخست وزیر 
سودان گفت: اعتمادســازی میان طرف های سودانی 
به وضوح و جدیت نیــاز دارد. وی گفت در زمان حبس 
خانگی با تعدادی از گروه های سیاســی ارتباط داشته 

است. از سوی دیگر منابع رسمی اعالم کردند که چهار 
تن از بازداشت شدگان سیاسی ســودانی آزاد شدند. 
این چهار تن عبارتند از: عمر الدقیر، رهبر حزب کنگره 
سودان و معاون رئیس جنبش مردمی آزادی سودان، 
یاسر عرمان، مشاور سابق حمدوک، علی السنهوری، 
رئیس حزب بعث سودان و صدیق الصادق المهدی از 

حزب االمه سودان.

وزیر امــور خارجه اســبق آمریکا گفــت، گرچه 
چین همچنان بــه تایوان چشــم طمــع دارد، اما او 
پیش بینی نمی کنــد که چین حملــه ای را علیه این 
جزیره خودگردان به راه بیندازد. هنری کیســینجر، 
وزیر امور امور خارجه پیشین ایاالت متحده یکشنبه در 
برنامه جی.پی.اس فرید زکریا در شبکه خبری سی.ان.

ان گفت: من انتظار نــدارم که یک حمله همه جانبه به 
تایوان در یک بازه زمانی 10 ساله که می بینم، صورت 
بگیرد. این دیپلمات کارکشته آمریکایی درباره نشست 
مجازی اخیر رهبران چین و آمریکا هم تاکید کرد که 
وضعیت مرتبط با تایوان جزو مواردی است که از اوایل 
دهه 70 میالدی که او به همراه ریچارد نیکسون، رئیس 
جمهوری وقت آمریکا یک راه ارتباطی با چین برقرار 
کردند، تغییر چندانی نکرده است. کیسینجر به فرید 
زکریا گفت: معتقدم که پیوستن نهایی تایوان و چین 

و ایجاد نهایی چین واحد، هدف سیاست چین است؛ 
همانطور که از زمــان ایجاد رژیم فعلی بوده اســت و 
احتماالً در هر دولت چینی وجود خواهد داشــت، چرا 
که تایوان بخشــی تاریخی از چین قلمداد می شود که 
به دست ژاپن به زور جدا شــده است. این دقیقاً همان 
موقعیتی بود که من و نیکسون در اولین تماس با چین 

با آن مواجه شدیم.

هنری کیسینجر:

 چین تهدید نظامی فوری علیه تایوان نیست
پس از اولین اظهارات نخست وزیر:

چهار سیاستمدار بازداشتی سودان توسط ارتش آزاد شدند

خبرخبر

فرشاد گلزاری

حمله با خودرو به کارناوال کریسمس؛
۴۵ کشته و زخمی در ویسکانسین 

براســاس اعالم پلیس آمریکا، دست کم ۵ تن 
کشــته و بیش از ۴0 تن بر اثــر حرکت یک خودرو 
به ســمت جمعیت حاضر در رژه ای به مناســبت 
کریسمس در شهر واکیشا واقع در ایالت ویسکانسین 
مجروح شده اند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این 
حمله روز یکشــنبه رخ داد و رئیس پلیس واکیشا 
می گوید که فرد مظنون در بازداشت به سر می برد. 
به گفته رئیس پلیس واکیشا، هنوز مشخص نیست 
که آیا این واقعه به تروریسم مرتبط است یا خیر. با این 
حال وی گفت: امنیت اکنون برقرار است و خودروی 
شاســی بلند ضارب هم توقیف شــده اســت. دن 
تامپسون، رئیس پلیس شهر واکیشا گفت:  12 کودک 
در این حادثه زخمی شده اند. او درباره تعداد دقیق 
کشته شده ها آمار دقیقی ارائه نداد. به گفته مقامات، 
11 بزرگسال و 12 کودک به شش بیمارستان ناحیه 
منتقل شده اند و افراد بیشتری هم از طریق دوستان و 
بستگانشان به مراکز درمانی رسیده اند. تصاویر منتشر 
شــده از زمان وقوع این حادثه، نشان می دهد یک 
خودروی اسپورت با سرعت باال به سمت جمعیتی 
که در خیابان حضور داشتند، حرکت می کند و به 
ده ها تن برخورد می کند. در ویدیوی دیگری، پلیس 
به سمت این خودرو شلیک کرده و در نهایت خودرو 
به موانع خیابان برخورد می کند. طبق گفته این مقام 
پلیس، هیچ عابری بر اثر شلیک مامور آنها مصدوم 
نشده است. او همچنین گفت، گزارش هایی مبنی 
بر اینکه تیراندازی احتماال از داخل خودرو صورت 
گرفته، نادرست اســت. براساس تصاویر ویدیویی، 
پس از آنکه این خودرو عده ای را زیر می گیرد، شاهدان 
حاضر در صحنه از وحشت فریاد می زنند. کودکان 
بســیاری در آنجا این لحظه دلخــراش را دیده اند. 
شهردار واکیشا در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت 
که شهرشان شاهد یک رویداد فاجعه بار بوده است. از 
سوی دیگر موسسه دموکراسی و مساعدت انتخاباتی 
هم اعالم کرد که تعداد حکومت های خودکامه بیشتر 
شده و آمریکا به فهرست کشورهایی که دموکراسی 
در آنها در معرض خطر فرسایش بوده، پیوسته است.

    
سازمان ملل: 

 نظام بانکی افغانستان 
تا شش ماه دیگر سقوط می کند

سازمان ملل هشدار داد که نظام بانکی افغانستان 
به دلیل کاهش ذخایر بانکی و عدم توانایی مردم در 
پرداخت بدهی های شان در خطر فروپاشی قرار دارد. 
به گزارش رویترز،  این سازمان، در گزارشی، فقدان 
نقدینگی در افغانســتان را بزرگ ترین تهدید برای 
نظام بانکی کشور خوانده پیش بینی شده است اگر 
اوضاع بانکی در افغانستان به همین گونه ادامه یابد، 
در شش ماه آینده، بانک های افغانستان فرصتی برای 
بقا نخواهند داشت. سازمان ملل خواستار اقدام فوری 
برای حمایت از بانک های افغانســتان شده اســت. 
در گزارش برنامه توسعه ای این ســازمان آمده که 
آثار اقتصادی فروپاشــی سیستم بانکی و در نتیجه 
تاثیر اجتماعی منفی آن بســیاری ویرانگر خواهد 
بود. در این گزارش خروج شرکت های خارجی پس 
از تسلط طالبان بر کابل عامل ســقوط آزاد اقتصاد 
وابسته افغانستان گفته شده است. این موضوع فشار 
بر سیستم بانکی را تشدید کرده که در نتیجه به اتخاذ 
سیاست تعیین سقف برداشت پول منجر شده است. 
برنامه توسعه سازمان ملل تاکید کرده که نیاز است 
برای جلوگیری از فروپاشی نظام بانکی، مشکل ازدحام 
جمعیت و هجوم مردم برای برداشت پول به صورت 
فوری حل شــود. این گزارش با اشاره به روند فعلی و 
محدودیت  هایی که برای برداشــت از حساب های 
بانکی در افغانســتان وجود دارد، یادآور شده است 
حدود ۴0 درصد از پایه سپرده های بانکی در افغانستان 
تا پایان سال جاری میالدی از بین خواهند رفت. این 
گزارش افزوده است که بانک ها اعطای اعتبارات جدید 
به مشتریانشان را متوقف کرده اند و وام  های غیرجاری 
تقریبا دو برابر شده است. از ســوی دیگر، سازمان 
ملل گفته که وضع تحریم علیه طالبان حل مشکل 
سیستم بانکی افغانستان را بسیار پیچیده کرده است. 

جهاننما


