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 7نکتهازپنجمینانتخابات
پنجمین انتخابات پارلمانی در عــراق دیروز
در آرامشی نسبی برگزار شد .چند نکته تازه
و مهم در خصوص این دور از انتخابات وجود
دارد .اول؛ این نخستین انتخابات زودهنگام
پارلمانی در عراق است .پیش از این ،چهار دور
انتخابات برگزار شده بود که هیچ یک زودهنگام
نبود .دوم؛ هیچ یک از انتخابات گذشته توسط
دولــت موقت عــراق برگزار نشده بــود .دولت
مصطفی الکاظمی نخستین دولت موقت عراق
است که انتخابات برگزار میکند و ممکن است
عمر این دولت نیز کوتاهترین دوره در مقایسه
بــا دول ـتهــای گذشته باشد .سوم؛ پیش از
این انتخابات در  18استان برگزار میشد و
مشخص نبود نمایندگان هر شهر چه کسانی
هستند ،امــا اکنون انتخابات در  83حوزه
انتخاباتی برگزار میشود .تقسیم استانهای
عــراق به حــوز ههــای متعدد انتخاباتی برای
نخستین بار به این شرح است کــه  32حوزه
اســتــا نهــای شیعهنشین 17 ،حــوزه استان
بـــغـــداد 22 ،حــــوزه اس ــت ــا نه ــای مختلط
شیعی و سنی و  12حــوزه اقلیم کردستان
است .چهارم؛ بیشترین کرسیهای پارلمانی
به استا نهای بــغــداد ،نینوا ،بصره ،ذی قار
و سلیمانیه اختصاص دارد 71 .کرسی به
بغداد 34 ،کرسی به نینوا 25 ،کرسی به استان
بصره 19 ،کرسی به استان ذی قار و  18کرسی
هم به استان سلیمانیه اختصاص دارد که این
آمار بر اساس ترکیب جمعیتی است .به عبارتی
از  329کرسی پارلمان  167کرسی به این
پنج استان اختصاص دارد که بیش از نیمی از
کرسیهای پارلمان است .پنجم؛ دست کم 83
زن در پارلمان حضور خواهند داشت .به عبارتی
دست کم یک زن از هر  83حــوزه انتخاباتی
معرفی خواهد شد .نکته مهم این است که زنان
در هر حوزه ابتدا با خود رقابت میکنند و در
صورتی که زن دیگری نیز حائز اکثریت آرا در
رقابت با مردها شود ،میتواند وارد پارلمان
شود« .انتصار الجبوری» ،از نمایندگان فعلی
پارلمان عراق در این خصوص میگوید« :امکان
پیروزی دو زن در یک حــوزه انتخابیه وجود
دارد به گــونـهای که یک زن کرسی تضمین
شده خود را براساس قانون جدید انتخابات
به دست م ـیآورد و کرسی دیگر نیز میتواند
از طریق رقابت با نامزدهای مــرد ،به دست
بیاید».ششم؛ اقلیتها در پارلمان عــراق 9
کرسی دارنــد که از ایــن میان پنج کرسی به
مسیحیان ،یک کرسی به ُکردهای فیلی و سه
کرسی به صائبین ،شبکیها و ایزیدیها تعلق
دارد .ایــن کرسیها در حــوز ههــای انتخابیه
بغداد ،نینوا ،اربیل ،کرکوک ،واسط و دهوک
است .هفتم؛ در این انتخابات ،فهرستهای
انتخاباتی کــه در انتخابات گذشته حضور
داشتند ،دچــار انشعاب شد هاند .بــرای مثال
در میان گروههای شیعی ،ائتالفهای بزرگ
الفتح ،النصر ،سائرون و دوله القانون با انشعاب
مواجه شده و احزاب حاضر در این فهرستها
به صورت حزبی یا مستقل و انفرادی به میدان
انتخابات پا نهاد هاند .یک دلیل اساسی این
انشعاب نیز میتواند به قانون جدید انتخابات
مرتبط باشد و ایــن اح ــزاب پــس از بــرگــزاری
انتخابات با هم ائتالف کنند و کتله اکبر یا
فراکسیون بزرگتر را تشکیل دهند.
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«پدرهستهای»پاکستاندرگذشت
«عـــبـــدالـــقـــدیـــر خـــــــان» دانــشــمــنــد
بزرگ پاکستان و معروف به «پدر هستهای»
این کشور در  85سالگی درگذشت .وی
از مدت ها قبل بیمار بود و در  26آگوست
به ویروس کرونا مبتال و به دلیل وخامت
اوضــــاع در بــخــش مــراقــب ـتهــای ویــژه
بیمارستان آزمایشگاه تحقیقاتی کاهوتا
بستری شد« .شیخ رشید احمد» وزیر کشور
پاکستان فــوت وی را تایید کــرده است.
دکتر عبدالقدیرخان در تبدیل پاکستان
به یک قدرت هستهای و دفاع از آن بسیار
تأثیرگذار بود .در ماه می  1998پاکستان
بمب اتمی هند را با موفقیت آزمایش کرد.
وی بیش از  150مقاله علمی و پژوهشی
نوشته و منتشر کرده است/.فارس

رئیسجمهورسابقآمریکابانقدخروجشرمآورنظامیانازافغانستانوتخریب
عملکرداقتصادیومهاجرتیدولتبایدن،کارزارانتخاباتیخودراکلیدزد

آغازتوفانیکمپینترامپاز«آیووا

»

شریفی« -یادتون میاد؟ اون شعار متفاوت (در
کارزار انتخاباتی  )2016را :آمریکا را دوباره
باشکوه کن! و بعد ًا (در کارزار انتخاباتی)2020
این چنین شد که آمریکا را همچنان باشکوه نگه
دار! اما آمریکا االن دیگر باشکوه نیست .پس باید
دوباره چنین شعاری را بگوییم :آمریکا را دوباره
باشکوهکن!والبتهممکنهاینطورباحفظهمون
شعار اصلی تغییرش بدیم :آمریکا را دوبــاره و
دوباره باشکوه کن! چون که ما قب ً
ال این کار را
کــرده بودیم .درسته؟» دونالد ترامپ ،رئیس

جمهور سابق آمریکا این گونه آتشین و پرهیاهو
کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری  2024خود
را در ایالت آیووا و در میان هوادارانش کلید زد.
او اگرچه پیش از این به طور رسمی از نامزدی
اش برای انتخابات سال  ۲۰۲۴خبر نداده بود،
اما با شوخی و خنده ،به نوعی شعار سیاسی
انتخاباتی اش را نیز انتخاب کرد .سفر ترامپ به
آیووا در آغاز تقویم انتخاباتی ،آخرین قطعه پازل
حضور او در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴
است .این ایالت یک مکان کلیدی برای همه

کاندیداهای انتخابات  ۲۰۲۴است .جایگاه آن
به عنوان اولین گروه آرای الکترال این فرصت
ی در
را به نامزدها میدهد تا بتوانند شروعی قو 
انتخابات داشته باشند .خبرگزاری اسپوتنیک
در گزارشی در این باره نوشت :ترامپ در تجمع
آیوا دست روی شکست های دولت جو بایدن
رئیسجمهوریفعلیآمریکاگذاشتواینموارد
را شامل «تصاحب مرزهای ما از سوی بیگانگان
غیرقانونی»« ،گرفتن مشاغل ما از سوی چین»،
«تسلط طالبان بر افغانستان»« ،تــاش های
دموکرات ها برای پیش بردن الیحه هزینه های
«سوسیالیستی»  3.5تریلیون دالری» و موارد
دیگر برشمرد .رئیس جمهور سابق آمریکا گفت:
جمهوری خواهان باید قوی بمانند ،مبارزه کنند
و کشور را (به جایگاه قبل) بازگردانند .ترامپ
عالوه بر تاکید روی نقاط ضعف دولت بایدن،
سعی کرد دستاوردهای دولتش را با ادبیات
مخصوص خودش برای هزاران هواداری که در
آیووا سخنان وی را می شنیدند ،تشریح کند .او
گفت« :زمان ریاست جمهوری من دقیقا اوضاع
برخالف این دولت بود .ما کمترین میزان تورم
را داشتیم .رشد اقتصادی جهش پیدا کرده
بــود و باشکوهترین دوره ریاست جمهوری از
نظر مشاغل در تاریخ کشور ما بــود ».ترامپ
مهاجرستیزکهخودمبتکروهوادارایدهجنجالی
دیوارکشی مرزی میان آمریکا و مکزیک است
در این سخنرانی گفت« :هزاران نفر از افرادی
که االن به آمریکا هجوم آورده اند از (کشور)
هائیتی می آیند .ایــن آدم هایی که دارنــد به
کشور ما می آیند ،بیسواد هستند و خیلی از
آن ها نمی توانند به زبان انگلیسی حرف بزنند.

آن ها مهارتهایی را که ما نیاز داریم تا بتوانیم
دوباره شکوه و عظمت را به آمریکا برگردانیم،
ندارند! و متاسفانه تا سال های سال بیکار می
مانند ».او همچنین از هــواداران خود خواست
درانتخابات میان دوره ای  ۲۰۲۲آمریکا که
نوامبر آینده برگزار می شود ،به خروج دموکرات
ها رای دهند .ترامپ همچنین گفت ،سیاست
مالیاتی بایدن باعث شده است نرخ مالیاتی
آمریکا یکی از باالترین ارقام در جهان را تجربه
کند .قانون گذاران دموکرات پیش بینی کرده
اند که مالیات شرکتی آمریکا از  ۲۱درصد به
بیش از  ۲۶درصد افزایش یابد .ساکن سابق
کاخ سفید همچنین از جا گذاشتن تجهیزات
نظامی آمریکا در افغانستان پس از خارج کردن
نظامیان آمریکایی از ایــن کشور انتقاد کرد
و گفت که «تقصیر دمــوکــرات ها بــود که ۱۳
نظامی آمریکایی به تازگی در جریان حمله ای
در فرودگاه کابل کشته شدند .ما شبیه کشوری
هستیم که توسط احمق ها اداره می شود.
نظامیان ما از آن چه در افغانستان اتفاق افتاد،
دل شکسته اند .آن ها می خواستند به آن ها
احترام گذاشته شود ،آن ها می خواستند قدرت
خود را نشان دهند و ژنرال های تلویزیونی ما به
آن ها اجازه نمی دهند .چین به ما می خندد».
به هر روی 1119 ،روز دیگر انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا برگزار می شود .این مدت،
طوالنی تر از آن است که بتوان چشم اندازی
از نتایج انتخابات را به تصویر کشید ،اما یک
واقعیت تقریبا مسلم است و آن این که حتی اگر
دونالد ترامپ هم نامزد نشود ،سایه ترامپ بر
انتخابات  2024سنگینی خواهد کرد.
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در پی فاجعه انفجار مسجد قندوز و به شهادت
رسیدن و مجروح شدن جمع کثیری از شیعیان،
دفتر حضرت آیت ا ...سیستانی بیانیه ای صادر
کرد .در بخشی از این بیانیه آمده است :با دلی
آکنده از درد و انــدوه ضمن محکوم نمودن
جنایت در مسجد مؤمنین قندوز ،شهادت و
زخمی شدن ده ها تن از نمازگزاران بی گناه
این مسجد را به شما عزیزان تسلیت عرض می
کنیم و از خداوند متعال بــرای خانواده های
داغدار صبر و اجر و برای مصدومان شفای عاجل
مسئلت داریم .با کمال تأسف و ناباوری مشاهده
می شود که کشورهای مسلمان و جامعه جهانی
ملت بیپناه افغانستان را تنها گذاشته و عم ً
ال
اجازه داده اند شمار بیشتری از مؤمنین بیگناه
این کشور هدف حمالت جنایتکارانه گروه های
افراطی و بی رحم قرار گیرند .در این شرایط
دشوار از شما عزیزان دعوت می کنیم اتحاد و
همبستگی ملی را بیش از پیش رعایت نموده
ودر جهت حمایت از غیر نظامیان در مقابل
ظلم وجنایت گــرو ههــای تروریستی چــار های
بیندیشید و برای جلوگیری از تکرار این چنین
فاجعه ای در مساجد و اجتماعات عمومی
اقدامات مناسبی را در نظر بگیرید .دوام عزت
و سربلندی ملت بزرگ افغانستان را از خداوند
متعال خواستاریم/.شفقنا
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پوست اندازی پارلمانی

استعفا در میانه تحقیقات فساد

پنجمینانتخاباتپارلمانیعراق،درسراسراینکشوردرآرامشینسبیبرگزارشد.

سباستینکورتسصدراعظماتریشدرپیباالگرفتنفشارهایناشیازیک

نظرسنجیهاچهمیگویند؟

رسواییفسادکنارهگیریکرد

صــدر اعظم اتــریــش در پــی بــاال گرفتن
فشارهای ناشی از یک رسوایی فساد
کناره گیری کــرده اســت .او الکساندر
شالنبرگ وزیر خارجه را برای جانشینی
خود پیشنهاد کرده است .در پی یورش
پلیس به شماری از مراکز مرتبط با حزب
محافظه کار" ،او وی پی" ،کورتس و  9نفر
دیگر موضوع تحقیقات قرار گرفتند .او
این ادعا را که از منابع مالی دولت برای
اطمینان از پوشش خبری مثبت در یک
روزنامه زرد استفاده کرده است ،رد می
کند .این ادعاها که هفته پیش ظاهر شد
دولت ائتالفی او را در ورطه سقوط قرار
داد چون شریک کوچک ائتالف ،حزب
سبز ،گفت :کورتس دیگر شایستگی
صدر اعظمی را نــدارد .به نوشته بی بی
سی ،بعد از آن سبزها با احزاب مخالف
که دولــت را تهدید کــرده انــد طــرح رای
عدم اعتماد را پیش خواهند بــرد ،وارد
گفت و گو شدند .رهبر حزب سبز و ورنر
ُکگلر ،معاون صدر اعظم ،از استعفای
کورتس استقبال کرده و گفته اند او مایل
به همکاری با شا ِلنبرگ است .کورتس
هنگام اعالم کناره گیری گفت" :االن به
ثبات نیاز داریم .برای حل بن بست می
خواهم خود را کنار بکشم تا از هرج و مرج
پرهیز شود .او گفت که رهبر حزب "او وی
پی" (حزب مردمی) باقی خواهد ماند و

کرسی خود در پارلمان را حفظ خواهد
کرد .او افــزود" :با این حال بیش و پیش
از هر چیز از این فرصت برای رد ادعاها
علیه خودم استفاده می کنم".کورتس در
ماه می  ۲۰۱۷رهبر این حزب شد و آن را
در انتخابات آن سال به پیروزی رساند.
او در  ۳۱سالگی به جــوان ترین رهبر
دموکراتیک یک دولت بدل شد .ادعاهای
فساد بــه ســال هــای  ۲۰۱۶تــا ۲۰۱۸
مربوط می شود ،زمانی که ظن آن می رود
از منابع وزارت دارایــی برای دستکاری
نتایج نظرسنجی افکار عمومی به نفع "او
وی پی"  -که بعدا در یک روزنامه چاپ
شد  -استفاده شد .هرچند دادستان ها
از هیچ روزنامه ای نام نبرده اند اما نشریه
"اوسترایش" در بیانیه ای گزارش ها دایر
بر دریافت پول مالیات دهندگان برای
چاپ آگهی  -در ازای دستکاری نتایج
نظرسنجی به نفع حزب او وی پی  -را رد
کرد .دفتر دادستانی در امور اقتصادی و
فساد روز چهارشنبه در بیانیه ای گفت
کورتس 9 ،نفر دیگر و سه سازمان "به ظن
زیر پا گذاشتن اعتماد ،فساد و مبادله
رشوه" موضوع تحقیق هستند .پیشتر در
این روز دادستان ها بازرسی هایی را در
دفاتر صدر اعظم ،وزارت دارایی و خانه
ها و دفاتر دستیاران ارشــد صدر اعظم
انجام دادند.

پنجمین انتخابات پارلمانی عراق ،هفت صبح دیروز
درسراسراینکشورآغازشد.خبرگزاریرسمیعراق
(واع) ،با اعالم باز شدن مراکز رأیگیری روی رأی
دهندگانتصریحکردکهصندوقهایاخذرأیبرای
جمعآوری آرای بیش از  ۲۴میلیون شهروند عراقی
واجد شرایط رأیدهی آماده است تا از بین ۳۲۴۳
نامزدازجمله ۹۸۱زندر ۸۳حوزهانتخاباتی۳۲۹،
نماینده پارلمانی خود را انتخاب کنند .بنا بر اعالم
کمیساریای عالی انتخابات عراق ،انتظار میرود که
نتایجاولیهانتخابات ۲۴ساعتپسازپایانرأیگیری
اعالمشودامااعالمنتایجرسمیاینانتخابات ۱۰روز
طولخواهدکشید.انتخاباتایندورهپارلمانعراق
از جهات مختلفی بر اساس شرایط با انتخاباتهای
گذشتهمتفاوتخواهدبودوبااهمیتیافزونتربرگزار
خواهد شد .در وهله نخست ،این انتخابات ،دولتی
را تعیین خواهد کرد که به احتمال زیاد اجرا کننده
پایان کامل حضور اشغالگران خارجی در عراق پس
از گذشت  18سال از جنگ  2003خواهد بود .در
حالی که واشنگتن تالش دارد به هر صورت ممکن
فضایی را برای تداوم حضور هرچند کم رنگ نظامی
خوددرعراقایجادکنداماپیشبینیهاایناستکه
باوجودگرایشعمومیبهپایانحضورنظامیآمریکا
در فضای کنونی ،پارلمان و دولت آینده گام های
جدیتریدراینزمینهبردارد.ازطرفدیگرانتخابات
پنجمیندورهپارلمانیکهیکسالزودترازموعدمقرر
آنبرگزارخواهدشد،بدونشکتحتتأثیراعتراضات
مردمیسالهایاخیراستکهخواستاربهبوداوضاع
اقتصادی و معیشتی ،مبارزه با فساد و همچنین روی

معمای ناپدید شدگان در پنجشیر

جسد 3مبارزپنجشیریکهدستانشانازپشتبستهشدهبود،درچهارمینگوردسته
جمعیکشفشد
چهارمینگوردستهجمعیدرپنجشیرکهنشاناز
خشونت جنگی طالبان دارد ،پیدا شد .مسئوالن
محلی در والیت پنجشیر در شرق افغانستان گفته
اند که جسد  3تن در این گور پیدا شده است.
ساکنان محلی میگویند که این گور مربوط به
سربازان جبهه مقاومت ملی است که طالبان پس
از دستگیری آنان را تیرباران و باهم در این محل
دفن کردند .به گــزارش ایندیپندنت ،به گفته
مسئوالن محلی پنجشیر ،دستان همه این کشته
شدگان مدفون از پشت بسته بود .این گور دسته
جمعیدرروستای«بخشیخیل»ولسوالی«رخه»
کشفشدهاست.برخیمنابعمدعیانددرحمله
طالبانبهوالیتپنجشیردههاتنناپدیدشدندکه
اکنون اجساد آن ها از گور های دستهجمعی پیدا
می شود .هرچند طالبان قتل عام در پنجشیر را

رد می کند  .اکنون مشخص نیست سرنوشت این
ناپدیدشدگان چه خواهد بود آیا آن ها در گورهای
دسته جمعی دیگری خفته اند یا این که بحث
ناپدید شدگان محلی واقعیت ندارد و این افراد
کسانیهستندکهپسازحملهطالبانازپنجشیر
مهاجرتکردند.پیشازایننیز،درمنطقهدشتک
و ولسوالی عنابه پنجشیر گورهایی کشف شده
بود .صالح محمد ریگستانی ،از فرماندهان جبهه
مقاومتملیبهرهبریاحمدمسعودکههماکنون
درکوهپایههایپنجشیرباجمعیازهمسنگرانش
در برابر طالبان میجنگد ،پیداشدن این گور
دستهجمعی را تایید کرد و اجساد آن را مربوط
به مبارزان جبهه مقاومت دانست و این ماجرا را
بسیار وحشتناک خواند .ریگستانی ،در صفحه
فیسبوک خود نوشت« :هنوز از دایکندی و سایر

نقاط هزاره نشین خبری نیست که چه گورهای
دیــگــری کشف خــواهــد ش ــد ».پــیــدا شــدن این
گورهایدستهجمعیدراستانپنجشیردرحالی
صورت میگیرد که جبهه مقاومت ملی به رهبری
احمد مسعود ،بارها اعالم کرده بود که طالبان

کار آمدن چهره های جدید و ملی در عرصه سیاسی
هستند .از این رو به نظر می رسد که انتخابات آینده
گامی مهم بــرای از بین بــردن سلطه طوالنی مدت
نیروهایسیاسیسنتیبرساختارقدرتخواهدبود
ودراینمیانحوزههایانتخابیهمتعددبرایانتخاب
شخصیت های مستقل تالش خواهند کرد .وزارت
کشور عراق اعالم کرد بر اساس تازهترین نظرسنجی
که یکی از مراکز دولتی عراق منتشر کرده است۶۸،
درصدشرکتکنندگاندرایننظرسنجیازتصمیم
خودبرایمشارکتدرانتخاباتخبردادهوانتخابات
را تنها راه تغییر دانستهاند ۸۳ .درصــد از شرکت
کنندگان در این نظر سنجی نیز بر توانایی نیروهای
امنیتیدربرقراریامنیتدرجریانبرگزاریانتخابات
تاکید کردهاند .این نظر سنجی در تمام استانهای
مختلفوبامشارکتافرادیکهواجدشرایطرأیدهی
هستند،انجامشدهاست.دراینبینمركزگفتوگوی
الرافدین (وابسته به سیدعمار حکیم) نظر سنجی
انجامدادهکهجریانصدررابا 47کرسیاولوجریان
فتحرابا 41کرسیدومنشانمیدهد.نتایجپژوهش
مجموعه ای از پژوهشگران عراقی اما نشان می دهد
که«نوریالمالکی»رهبرائتالفدولتقانونو«مقتدا
صدر» رهبر جریان صدر دو پیروز انتخابات دیروز
خواهند بود .به هر روی ،انتخابات پارلمانی در عراق
مهمترینفرایندگزینشبهشمارمیرودزیراعالوهبر
اعضایپارلمان،کابینهدولتومقاماتعالیازجمله
نخستوزیر،رئیسجمهورورئیسپارلمانازبطناین
انتخاباتمتعاقباتوسطنمایندگانپیروزدرپارلمان،
برگزیدهمیشوند.
پس از ورود به پنجشیر دست به قتلهای هدفمند
سربازان تسلیمشده زدهاند و تاکید کرد که باید
هرچه زودتر این جنایت طالبان بررسی شود؛
اما هیچ نهاد حقوق بشری در این زمینه دست به
کار نشد و سرانجام این گورهای دستهجمعی از
سوی ساکنان آن مناطق کشف شدند .با تسلط
گــروه طالبان بر افغانستان جبههای به اسم
«جبهه مقاومت ملی» به رهبری احمد مسعود،
پسر احمد شاه مسعود در والیت پنجشیر برای
مقاومت در برابر طالبان شکل گرفت .جبهه ای
که برای حدود یک ماه در برابر عناصر طالبان
ایستادگی و از ورود آن ها به پنجشیر جلوگیری
کردند .مقاومتی که با حمالت جنگنده ها و
پهپادهای پاکستانی در هم شکست .اکنون نیز
جنگ میان نیروهای «جبهه مقاومت ملی» و
طالبان در بخشهایی از پنجشیر جریان دارد.
به تازگی این جبهه اعالم کرده که در  12والیت
افغانستان مردم برای پیوستن به این جبهه اعالم
آمادگی کرده اند و قرار است این جبهه مقاومت
به سرتاسر افغانستان گسترش یابد.

تیتر یک روزنامه فرانسوی «لوفیگارو» « /کیم
جونگ اون تنش را در برابر آمریکا افزایش می
دهد» « /در حالی که کره شمالی به تازگی یک
موشک هایپرسونیک را آزمایش کــرده ،سئول
خواهان دستیابی به زیردریایی های هسته ای
است.رقابتتسلیحاتیدرآسیاسرعتمیگیرد»

خبر آخر

ترکیه:آمریکاداعشراازسوریهبه
افغانستانمنتقلکرد
وزیــر خارجه ترکیه با انتقاد از سیاستهای
یکجانبه آمریکا که آثــار آن در عــراق ،سوریه
و افغانستان نمایان اســت ،گفت :واشنگتن
دربــاره حضور خود در سوریه بــرای مبارزه با
داعــش صــادق نیست .به گــزارش المیادین،
مولود چــاووش اوغلو ،وزیــر خارجه ترکیه در
کنفرانس مطبوعاتی که با همتای ونزوئالیی
خود داشــت ،اظهار کــرد :آمریکا از گروههای
تروریستی در سوریه با هدف تقسیم این کشور
حمایت میکند .چاووش اوغلو با تاکید بر این
که آمریکا داعشیها را از سوریه به افغانستان
منتقل کــرد ،گفت :واشنگتن دربــاره حضور
خود در سوریه بــرای مبارزه با داعــش صادق
نیست .وزیر خارجه ترکیه با اشاره به این نکته
که واشنگتن سیاستهای یکجانبهای را در
پیش میگیرد که تاثیر آن ها بر عراق ،سوریه و
افغانستان نمایان شدند ،از آمریکا خواست به
جای سرزنش ترکیه ،سیاستهای خود را تغییر
دهد .او همچنین حضور نظامی آمریکا در سوریه
را محکوم کرد و گفت :این مسئله به میادین
نفت مربوط میشود .چاووش اوغلو افزود :اگر
آمریکا تصمیم بگیرد از سوریه خارج شود ،این
انتخاب آن هاست اما باید بدانند که بر اساس
هیچ دعو تنامهای در سوریه حضور ندارند و
با این کشور هم مرز مشترکی ندارند ،اما ما در
این جا مرزهای مشترکی داریم و "حق داریم
در این جا حضور داشته باشیم ،ما از تمامیت
ارضی سوریه و کمکهای بشردوستانه حمایت
میکنیم".پیشتر رجب طیب اردوغان ،رئیس
جمهور ترکیه در حاشیه نشستهای مجمع
عمومی سازمان ملل در نیویورک در تاریخ ۲۳
سپتامبر پس از نومید شدن از دیدار با بایدن،
اعالم کرده بود که تاکنون با هیچ کدام از روسای
جمهور آمریکا ،چنین وضعیتی نداشته است.

