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رایزنی سفیر ایران در افغانستان
با حامد کرزای

در دیدار سفیر ایران با حامد کرزای ،رئیسجمهور پیشین
افغانستان ،موضوع کمکهای بشردوستانه مورد تبادل
نظر قــرار گرفت .به گزارش خبرگــزاری صدای افغان،
حامد کرزای ،رئیس جمهوری پیشین افغانستان با بهادر
امینیان ،سفیر ایران در افغانستان دیدار و گفتوگو کرد.در
ادامه روند ارسال کمکهای انساندوستانه ایران به مردم
افغانستان ،تاکنون پنج محموله اهدایی جمهوری اسالمی
ایران تحویل مسئولین ذیربط افغانستان شد .این محموله
از طــرف هیأت هالل احمر ایران به مقامات هالل احمر
افغانستان تحویل داده شد تا در بین نیازمندان این کشور
توزیع شود .کمکهای اهدایی که شامل روغن ،شکر ،قند،
برنج و دیگر مواد خوراکی اســت 50 ،تن وزن دارد و از
طریق هوائی به کشور افغانستان ارسال شده است.

نیویورک تایمز :تمرکز دولت بایدن
روی محدود کردن نفوذ ایران است

یک روزنامه آمریکایی در گزارشی درباره وضعیت سوریه و
رویکرد کنونی واشنگتن درقبال این کشور نوشت«:واضح
است که بشار اسد باقی مانده و تحریمهای آمریکا نتیجه
چندانی به همراه نداشــته است ،به نظر میرسد رئیس
جمهــور بایدن روی موضوعات دیگــر ،ازجمله محدود
کردن نفوذ ایران تمرکز کرده اســت».روزنامه نیویورک
تایمز در گزارش خود با اذعان به شکســت آمریکا در به
زانو درآوردن بشــار اسد رئیس جمهور سوریه از طریق
اعمال فشار و تحریم این کشور نوشت« :هرچند که اسد
در حال حاضر با مشــکالت فراوانی در کشور ،به ویژه از
نظر اقتصادی روبروســت اما او همچنان در قدرت باقی
مانده اســت».این روزنامه آمریکایــی در ادامه به تمایل
ســایر کشــورهای عربی برای بازســازی روابط خود با
دمشق اشــاره کرد و اضافه کرد«:کشــورهای ثروتمند
عربی حاشیه خلیج فارس ،همچون عربستان سعودی و
امارات متحده عربی که در اوایل جنگ داخلی ســوریه
به حمایت از افراد مسلح و شورشیان پرداخته بودند نیز
مخالفت خود با بشــار اســد را کنار گذاشته و اکنون به
دنبال توسعه فرصتهای سرمایهگذاری در سوریه هستند
اما منابع مالی آن به دلیل تحریمهای آمریکا هنوز تامین
نشده است».نیویورک تایمز همچنین در گزارش خود با
بررسی دشــواریهای کنونی پیش روی رئیس جمهور
ســوریه تصریح کرد« :بشار اسد در دوران جنگ در این
کشور تا حد زیادی برای بیرون راندن شورشیان به ایران و
روسیه تکیه کرد و این کشورها نیز درحال حاضر به دنبال
فرصتهایی در سوریه برای سرمایهگذاری هستند».این
روزنامه در بخش دیگــری از این گزارش اذعان کرد که
فشارهای آمریکا علیه سوریه نتیجه مورد نظر واشنگتن
را محقق نکرده و اکنون دولت جو بایدن رویکرد خصمانه
کمتری را درقبال بشــار اسد در مقایسه با دولت دونالد
ترامپ رئیس جمهور پیشــین آمریکا اتخاذ کرده است،
هرچند که او همچنان کشورهای عربی شریک خود را
به بهبود روابط با دمشق تشــویق نمی کند و از امارات
و عربستان خواسته است تا از سرمایه گذاری در سوریه
و آزاد کردن داراییهای دولت اسد خودداری کنند.یک
مقام ارشــد دولت آمریکا که خواست نامش فاش نشود
در این باره به نیویورک تایمز گفت«:واضح است که بشار
اسد باقی مانده و تحریمهای آمریکا نتایج زیادی در پی
نداشته است.

باانتشارنتایجاولیهانتخابات،احتمالتغییردرترکیبسیاسیقوتگرفت

صدر مجلس عراق
ِ

همدلی| محسن رفیق :اعالم انتخابات پارلمانی
زودهنگام عراق که روز یکشــنبه و در میان تدابیر
شدید امنیتی و یک ســال زودتر از موعد طبیعی
خود برگزار شــد ،با اعتراضات گستردهای از سوی
برخی گروههای سیاسی در این کشور ،همراه شده
است .طبق نتایج اولیه این انتخابات که با شمارش
 ۹۴درصد آرای صندوقهای انتخابات پارلمانی عراق
انجام شده اســت ،حزب مقتدی صدر با کسب 73
کرســی ،بزرگترین برنده این انتخابات اعالم شده
که به طور طبیعی ،تأثیر بهسزایی در تشکیل دولت
آینده خواهد داشــت .همچنین ،فراکسیون دولت
قانون به رهبری نوری المالکی نخستوزیر پیشین
عراق نیز با کســب  ۳۷کرسی ،پس از جریان صدر
بیشترین کرسیهای پارلمان در میان احزاب شیعه
را از آن خــود کرده اســت .در این میان اما ،ائتالف
فتح به رهبریهادی عامری نســبت به سال ۲۰۱۸
کرسیهای کمتری در پارلمان به دست آورد .احزاب
ُکرد هم  ۶۱کرسی به دست آوردند .میزان مشارکت
در این انتخابات ۴۱درصد اعالم شده که پایینترین
میزان مشارکت از زمان سقوط صدام حسین در سال
 ۲۰۰۳محسوب میشود .شمارش آرا هنوز به پایان
نرسیده است و تمدید حالت آمادهباش بین نیروهای
عراقی ،همچنان تا پایان روز چهارشنبه ،ادامه خواهد
الفتح عراق،
داشــت.در همین حال ،رئیس ائتالف ِ
نتایج اعالم شده انتخابات پارلمانی را جعلی ،خواند .به
گزارش شفق نیوز،هادی العامری ،رئیس ائتالف الفتح
عراق با صدور بیانیهای کوتاه ،نتایج اولیه انتخابات
پارلمانی زودهنگام کشــورش را رد کرد .او در این
باره گفت« :تحت هیچ شرایطی این نتایج جعلی را
نخواهیم پذیرفت ».العامری ادامه داد« :با تمام توان از
نامزدها و رای دهندگانمان حمایت خواهیم کرد».این
اظهارات پس از آن مطرح شد که ابوعلی العسکری،
ســخنگوی گردانهای حزباهلل عراق در سخنانی
گفت که نتایج انتخابات پارلمانی عراق مردود است.
او همچنین از گروههای مقاومت عراق خواست که
آماده باشــند و تاکید کــرد« :در مقابل بزرگترین
روند تقلب خواهیم ایستاد ».پیش از العسکری نیز
هیات هماهنگی شیعیان عراق موسوم به چارچوب
هماهنگی شــیعیان ،که متشکل از احزاب سیاسی
شــیعه اســت نتایج اولیه انتخابات را رد کرده بود.
این هیات در بیانیــهای اعالم کرد« :ما اعتراضمان
به نتایج اعالم شــده انتخابــات را اعالم میکنیم و
تمامی اقدامات الزم را برای جلوگیری از دستکاری
رایها اتخاذ خواهیم کرد».در مقابل ،کمیســاریای
عالی انتخابات عراق نسبت به اتهامات مطرح شده
از سوی چارچوب هماهنگی شیعیان واکنش نشان
داد .این کمیســاریا در بیانیهای تاکید کرد که طی
برگزاری انتخابات به قانون و اقدامات اتخاذ شــده
پایبند بوده اســت .در این بیانیه آمده است که هر
معترضی میتواند تا عصر پنجشنبه به نتایج انتخابات
اعتراض کند و کمیســاریای عالی انتخابات عراق،
تمامی شکایتها را مورد بررســی قرار خواهد داد.
کمیساریای عالی انتخابات عراق همچنین اتهامات
مطرح شده توســط هیات هماهنگی احزاب شیعه
درباره دستکاری نتایج انتخابات را رد و تاکید کرد:

نظر وزیر خارجه درباره ادامه گفتوگوهای وین:

به جمعبندی نهایی رسیدیم

همدلی| ورود رئیس مجلس ســوئیس بــه ایران
و گفتوگوی او بــا وزیر امور خارجــه در مورد ادامه
نشستهای هستهای و همچنین احتمال حضور معاون
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در تهران در
آیندهای نزدیک ،گمانهزنیها در مورد به جریان افتادن
دوباره مذاکرات هستهای در دولت جدید را افزایش داده
است .این در جالی است که امیر عبداللهیان ،وزیر امور
خارجه در دیدار با رئیس مجلس ســوییس از نهایی
شــدن جمعبندیهای دولت در زمینه مسائل مرتبط
ِ
بهگفتوگوهای هســتهای در آینده نزدیک خبر داده
و تاکید کرده است که درگفتوگوهای آتی ،اقداماتِ
ایران ،متناســب با میزان عمــل و اقدامات طرفهای
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مقابــل خواهد بود.آندریاس اییب ،رئیس مجلس ملی
سوئیس که در راسهیأتی در حال دیدار از ایران است،
صبح دیروز با حضور در وزارت امور خارجه با حســین
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ،دیدار و در خصوص
موضوعات مرتبط با روابط دوکشور و همچنین مسائل
منطقهای و بینالمللی به گفتوگو و تبادل نظر پرداخت.
وزیر امور خارجه ایران ،در این دیدار با اشــاره به روابط
حسنه ایران و سوییس ،دیپلماسی پارلمانی فیمابین
مجالس دو کشور و همچنین نقش پارلمانها در توسعه
همه جانبه همکاریها را با اهمیت خواند و این سفر را
گام مهمی برای توسعه همکاریها میان پارلمانهای
دو کشور ارزیابی کرد .وزیر امور خارجه ایران همچنین

«همه از نتایج رایگیری مطلع هستند و شرکای ما
از ناظران گرفته تا سازمان ملل و رسانهها همگی از
آن مطلع هستند .این نتایج اعالم شده درواقع برای
همه رضایتبخش بوده اســت و ما از واکنشهای
طرفهای مختلف متوجه این موضوع شدهایم ».در
ادامه این بیانیه آمده اســت« :اینکه گفته میشود
کمیســاریای انتخابات به قانون پایبند نبوده است؛ قومی و فرقههای کشــور که آماده تالش و فعالیت
غیــر ممکن اســت و عصبانیت احزاب شــیعه ،به برای تحقق اهداف ملی باشند ،ابراز امیدواری میکند.
دلیل نتایج ناامید کننده انتخابات برای بســیاری از وزارت خارجه روسیه همچنین تاکید کرد« :ما آماده
این احزاب بوده اســت».با این وجود ،رئیس جمهور ارائه کمک و حمایت موثر و کارآمد از کشور دوست
عراق به کسانی که در انتخابات پارلمانی این کشور عراق جهت غلبه بر پیامدهای منفی بحران اجتماعی
پیروز شــدهاند تبریک گفت .به گزارش شفق نیوز ،و اقتصادی و نیز مبارزه با تروریسم بینالمللی هستیم
برهم صالح ،رئیس جمهور عراق در توئیتی نوشت :و در وهله اول همکاریهای دو جانبه و ســودمند
«من به کسانی که در انتخابات پارلمانی این کشور متقابل را توسعه میدهیم».در همین حال ،رئیس
پیروز شدهاند صمیمانه تبریک میگویم و امیدواریم هیأت اروپایی ناظر بر انتخابات عراق اعالم کرد که
پارلمانی تشکیل شود که بیانگر اراده و خواست مردم هیچ گونه تقلب یا نقضی طی روند انتخابات بر اساس
باشــد و خواســتههای آنها را برای اصالحات اجرا نظارت آنها صورت نگرفته اســت .به گزارش ایسنا،
کند و دولتی کارآمد تشکیل دهد که حامی منافع رئیسهیــأت اروپایی ناظر بر انتخابات عراق درباره
عالی کشور باشد ».مصطفی الکاظمی ،نخست وزیر اینکهبرخیطرفهایسیاسیکمیساریایانتخابات
عراق نیز در توئیتی به کسانی که در انتخابات پیروز را به تقلب و دستکاری نتایج انتخابات متهم کردهاند،
شدهاند و گروههای سیاسی که پارلمان آتی را تشکیل گفت« :انتخابات بین تمام احزاب رقابتی بود .هیچ
خواهنــد داد ،تبریک گفت.در همین حال ،با وجو ِد گونه نقضی درباره نتایج وجود ندارد و تمام اقدامات
عــد ِم اعالم نتایج نهایی و قطعی انتخابات پارلمانی الزم برای ممانعت از دستکاری نتایج اتخاذ شد .ما با
عراق ،حزب دموکرات کردســتان این کشور از آغاز ناظران ،رأی دهندگان و شهروندان صحبت کردهایم
گفتوگوهــای خود با احزاب پیروز برای تشــکیل و هیچ مشــکلی طی روند انتخابات وجود ندارد».او
ائتالف خبر داد .به گزارش ایسنا ،هوشیار زیباری ،از گفت« :نتایج رقابتی بود و این مسئله جدیدی درباره
رهبران حزب دموکرات کردستان عراق در کنفرانس امور سیاسی عراق نیست .اوضاع طی روز رأی گیری
مطبوعاتی با حضور اعضای کمیته عالی انتخابات این آرام و منظم بود و دلیلی برای اتهامات درباره تقلب
حزب اعــام کرد که حزب متبوعش گفتوگوها با و دستکاری نتایج وجود ندارد .هر فردی که شکایت
احزاب پیروز برای تشکیل ائتالف و تعیین رؤسای سه دارد باید شــکایت خود را به کمیســیون انتخابات
گانه عراق (پارلمان ،نخستوزیر و ریاست جمهوری) ارائه کند.هیــأت ما هیچ گونه فریبی طی روزهای
را آغاز کرده اســت .او در این باره گفت« :به زودی انتخابات مشاهده نکرده است .امیدواریم اوضاع بعد
هیاتی را تشکیل خواهیم داد تا برای گفتوگو درباره از انتخابات نیز آرام باشــد .ایــن به نفع مردم عراق
تعیین رؤسای سه گانه و تشکیل دولت جدید عراق برای بهبود وضعیت دموکراسی است ».این مسئول
راهی بغداد شود ».زیباری همچنین تاکید کرد« :ما همچنین گفت« :هیچ نقضی درباره روند انتخابات
با دیگر احزاب کرد نیز رایزنی خواهیم کرد ،چراکه صورت نگرفته اســت و ما از همگان میخواهیم بی
مطمئناً میخواهیم به صورت تیمی کار کنیم ».در طرف باشند .ما ارقام رســمی را در نظر میگیریم
واکنش به نتایج و نحوه برگزاری این انتخابات ،وزارت که کمیسیون انتخابات آن را اعالم کند .هیچ گونه
خارجه روسیه اعالم کرد کرد که نتایج این انتخابات تناقض یا اختالفی وجود ندارد .احزاب احتماال ارقام
توســط کمیســیاریای عالی انتخابات و نمایندگی داخلی از سوی نمایندگانشان داشته باشند .اگر شک
سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است .و تردیدی دارند باید شکایتهایشان را به کمیسیون
به گزارش ســایت شبکه خبری روسیا الیوم ،وزارت ارائه کنند و طبق قانون با آن برخورد خواهد شد».
خارجه روسیه با صدور بیانیهای اعالم کرد« :ما تمامی به هر روی ،بــا پایان برگــزاری انتخابات پارلمانی
تالشهای دولت عراق در آمادهسازی و انجام فرآیند زودهنگام در عراق ،تعیین رهبران سه گانه این کشور
رأیگیری در تمامی نقاط این کشور را ارج مینهیم .یعنی رئیس جمهور ،نخست وزیر و رئیس پارلمان
مسکو برگزاری موفقیت آمیز این دوره از انتخابات در دســتور کار قرر خواهد گرفت؛ روندی که طبق
را بیانگر عزم و اراده شــهروندان عراقی در شــرایط قانون اساسی عراق باید پس از اعالم رسمی و تایید
سخت اجتماعی و اقتصادی و نیز ادامه تهدیدهای نتایج نهایی کلید بخورد .در این دوره ،پارلمان عراق
تروریستی به عنوان یک رویداد مهم در مسیر بهبود برای تشــکیل فراکسیون اکثریت با مشکل خاصی
بیشتر وضعیت عراق و تضمین ثبات سیاسی و امنیت مواجه نخواهد شــد چرا که بر اساس قانون جدید
داخلی این کشــور قلمداد میکند».این وزارتخانه انتخابات مصوب سال  ،2020فراکسیونی که اکثریت
همچنین اعالم کرد که روسیه به انتخاب ملت عراق کرسیهای پارلمان را به دســت آورده باشد مامور
احترام میگذارد و برای تشکیل زودهنگام یک دولت تشکیل دولت خواهد شد .این در حالی است که در
جدیــد ،فراگیر و قادر در عراق از طریق مشــارکت قانون قبلی انتخابات بعد از تشکیل پارلمان و با رایزنی
نمایندگانی از گروههای سیاســی اصلی ،گروههای جریانهای سیاسی برای تشکیل ائتالف ،فراکسیون

در ادامه به تشریح دیدگاه دولت جدید ایران در روابط
متوازن با کشورها پرداخت و توسعه روابط با سوییس
در ابعاد مختلف را حائز اهمیت دانست.امیر عبداللهیان
همچنین با اشاره به ظرفیتهای مهم روابط دو جانبه در
حوزههای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور،
بهویژه همکاری میان شــرکتهای کوچک و متوسط
دو کشور را قابل ارتقا دانســت و بر ضرورت برگزاری
کمیسیون مشترک همکاریهای دو کشور تاکید کرد.
وزیر امور خارجه در ادامه به برخی موضوعات مهم در
منطقه از جمله آخرین تحوالت مربوط به افغانســتان
پرداخت و دیدگاه اصولی کشورمان در زمینه تشکیل
دولت فراگیر و با حضور همه اقوام در ساختار حاکمیت
افغانســتان را تشریح کرد .امیر عبداللهیان ،همچنین
تاکید کرد« :مواجهه با چالشهای ناشــی از تحوالت
افغانســتان ،در حوزههای پناهنــدگان ،مواد مخدر و
تروریسم نیازمند تشریک مساعی بینالمللی است».
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اکثریــت تعیین میشــد که این امــر باعث ایجاد
اختالفات بسیاری در جامعه سیاسی عراق میشد و
چه بسا جریانی که بیشترین کرسی پارلمان را هم در
اختیار داشت به دلیل عدم موفقیت در ائتالف با دیگر
گروههایسیاسی،مامورتشکیلدولتنمیشد.طارق
حرب ،کارشناس حقوقی عراقی در مطلبی برای پایگاه
خبری ناس با اشاره به مسیر پیش روی عراق برای
تشکیل دولت جدید و تعیین رهبران سه گانه این
کشور ،درباره روند تعیین فراکسیون اکثریت و به تبع
آن رهبران سه گانه عراق آنگونه که قانون انتخابات
جدیــد عراق پیشبینی کرده ،مینویســد«:پس از
اعالم رسمی نتایج انتخابات توسط کمیساریای عالی
انتخابات ،معترضان به نتایج سه روز فرصت دارند تا
نســبت به آن اعتراض و رسما شکایت کنند .قانون
اساسی به هیات قضایی انتخابات هفت روز فرصت
داده است تا حکم خود درباره شکایتها عالم کند و
این حکم قطعی و نهایی خواهد بود .پس از تکمیل
این مراحل ،کمیساریای انتخابات نتایج انتخابات را
به صورت اصالح شده و مطابق نظر مقام قضایی به
دادگاه عالی فدرال ارائه میکند که مسئولیت تایید
نهایی نتیجه انتخابات را برعهده دارد .به طور معمول
این روند تایید سه روز طول خواهد کشید».او ادامه
داده اســت«:ظرف پانزده روز پــس از تایید نهایی
نتایج ،رئیس جمهور خواســتار برگزاری جلســه
پارلمان میشود و جلسه نخست پارلمان به ریاست
مسنترین نماینده برگزار خواهد شد .این جلسه به
تعیین رئیس پارلمان و دو معاون وی با رای بیش از
نیمی از نمایندگان اختصاص خواهد یافت و از آنجایی
که تعداد نمایندگان  ۳۲۹نفر اســت موافقت ۱۶۵
نماینده برای تعیین رئیس پارلمان و معاونانش کفایت
میکند .پس از آن ،اولین دستورکار پارلمان پس از
تعیین رئیس و معاونانش فراهم کردن زمینه تعیین
نامزد برای پست ریاست جمهوری است .برای تعیین
رئیس جمهور موافقت دو سوم نمایندگان یعنی 210
رای الزم اســت و اگر هیچ یک از نامزدها حد نصاب
الزم را کسب نکنند .این در حالی است که در چهار
دور قبلی ،برای جالل طالبانی ،فواد معصوم و برهم
صالح هم این امر محقق نشد .بنابراین ،رقابت میان
دو نفر نخســت خواهد بود و در دور دوم رایگیری
نمایندگان پارلمان ،نامزدی که آرای بیشتری را کسب
کند صرف نظر از شمار آرا رئیس جمهور خواهد شد».
این در شرایطی است که پس از تعیین رئیس جمهور،
او ظرف  ۱۵روز نامزد فراکسیون اکثریت را مکلف به
تشکیل دولت خواهد کرد و اکثریت مورد نیاز برای
دادن رای اعتماد و تایید کابینه جدید ،اکثریت مطلق
تعداد نمایندگان حاضر در جلســه است .به عنوان
مثال اگر تعداد نمایندگان حاضر در جلسه  ۳۰۰نفر
باشد ،موافقت ۱۵۱نماینده برای تعیین نخستوزیر و
وزیران کابینهاش کافی خواهد بود.

یکــی از عالیرتبهترین مقامهای سیاســی در نظام
کرهشمالی که از این کشــور گریخته است ،از وضعیت
کشورش پرده برداشته است .کیم کوک سونگ که ۳۰
سال در آژانسهای اطالعاتی کره شمالی فعالیت کرده
است ،این آژانسها را چشمها ،گوشها و مغزهای رهبر
کره شمالی ،توصیف کرد .او مدعی است که اسرار آنها را
نگه میداشت ،قاتالن را به سمت منتقدان دولت هدایت
میکرد و حتی یک البراتوار غیرقانونی مواد مخدر ایجاد
کرد که تامینکننده مالی به حساب میآمد .او رهبر کره
شمالی را فردی توصیف کرد که از هر راه ممکنی برای به
دست آوردن پول نقد استفاده میکند؛ حتی از داللی مواد
مخدر تا فروش سالح در خاورمیانه و آفریقا.
رئیسجمهور سابق آمریکا در ماههای اخیر الغر شده،
چرا که دیگر به آشپزخانه  ۲۴ساعته کاخ سفید دسترسی
ندارد .جیسون میلر ،مشاور سابق دونالد ترامپ ،اعالم کرد
که ترامپ از ماه ژانویه که کاخ ســفید را ترک کرده به
فردی شادتر تبدیل شده که به خاطر آفتاب گرفتن ،برنزه
شده و حسابی استراحت کرده است .او زمان بیشتری را
صرف بازی گلف میکند و از ماه ژانویه تا کنون نزدیک به
 ۹تا  ۱۱کیلو کاهش وزن داشته است.

خبر

احمد مسعود :مبارزه ادامه دارد

احمد مسعود ،رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان گفته
است که انتظار دارد سیاســت عدم شناخت طالبان از
سوی جامعه بینالمللی با قاطعیت ادامه یابد .او این امر
را نتیجه ایستادگی و اعتراضات گسترده مردمی در داخل
و خارج افغانســتان ،خوانده است.به گزارش بی بی سی،
مسعود در بیانیهای که تازه منتشر کرده ،گفته است« :
ما از موضعگیریهای منطقی و مناسب کشورهای جهان
در قبال رســمیت ندادن به اداره طالبانی و تاکید روی
تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان استقبال میکنیم».
مســعود در این بیانیه اضافه کرده اســت که نیروهای
طالبان در والیتهای قندهار ،بلخ ،دایکندی و اندرابها
و پنجشیر مرتکب اعمالی شدهاند که همه مصداقهای
روشــن از جرایم جنگی ،نسلکشی ،پاکسازی قومی و
جنایت علیه بشریت است .مسعود در این بیانیه همچنین
تصریح کرد که تا هنگام رســیدن به اهداف مشــروع و
برحق مردم خویش ،دست از مبارزه و مقاومت برنخواهیم
داشت.سخنگویان طالبان ،بیشتر این اتهامات رد کردهاند.
امیرخان متقی ،وزیر خارجه دولت طالبان دیروز در دوحه
پایتخت قطر در این زمینه گفت« :این روزها در سراسر
افغانســتان امنیت برقرار است و حوادث امنیتی نسبت
به گذشته بســیار کاهش یافته است ».متقی به صورت
مشخص در مورد پنجشیر گفت که وضعیت در این منطقه
کامال آرام و مردم پنجشــیر از حضور طالبان خوشحال
هستند .او همچنین از جامعه بینالمللی خواست که از
طریق همکاری با دولت طالبان در افغانستان میتواند با
بحران بشری بیسابقه در این کشور برخورد کند .بیشتر
از یک ماه پیش نیروهای طالبان به والیت پنجشــیر در
شمال کابل و منطقه اندرابها در بغالن هجوم بردند و
پس از نبردهای شدید با نیروهای جبهه مقاومت ملی،
این والیت را به تصرف در آوردند .پس از تصرف پنجشیر
توسط طالبان ،در مورد محل اختفای مسعود و همچنین
امــراهلل صالح ،معــاون اول رئیس جمهوری پیشــین
افغانستان گزارشهای ضد و نقیض منتشر شد اما منابعی
گفتهاند که آنها از پنجشیر به تاجیکستان رفتهاند؛ اگرچه
این گزارش ها به طور مستقل تایید نشدهاند.

