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  گزارش  2

کودتایحامیان»عمرالبشیر«
بهفرجامنرسید

س�خنگوی دولت س�ودان با اعالم اینک�ه کودت�ای نافرجام روز 
سه     شنبه در این کش�ور را ش�ماری از نظامیان حامی دولت سابق 
ترتی�ب داده بودند، از تالش    ها برای دس�تگیری دیگر عوامل این 
کودتا ع�الوه بر تعدادی که تاکنون دس�تگیر ش�ده اند، خبر داد. 
دیروز همزمان با گزارش برخی منابع خبری درباره حرکت تانک های 
ارتش سودان، تلویزیون رسمی این کشور ناگهان پخش زنده برنامه های 
خود را متوقف کرد و از وقوع کودتایی نافرجام خبر داد. یک منبع ارشد 
نظامی در سودان، تالش برای کودتا را تأیید کرد. شاهدان عینی درباره 
تحرکات ارتش در ش��هر گفتند که نیروهای ارتش سودان تعدادی از 
پل های اصلی خارط��وم، پایتخت را در پی تالش برای کودتا بس��تند. 
ارتش این کشور از مردم خواست برابر این اقدام ایستادگی کنند. در این 
راستا، منابع نظامی اعالم کردند که نیروهای مسلح تانک    ها را متوقف و 
چهار افسر ارتش را دستگیر کردند. شمار افسرانی که بازداشت شده اند، 

۴۰ نفر اعالم شده است. 
وزیر اطالع رسانی سودان با صدور بیانیه ای از دستگیری سران نظامی 
و غیرنظامی کودتا در این کشور خبر داد. در بیانیه وزیر اطالع رسانی 
س��ودان آمده اس��ت: »وضعیت تحت کنترل است و س��ران نظامی و 
غیرنظامی کودتا دستگیر شدند. ما همچنان به دنبال بقایای حامیان 
حکومت سابق که در این کودتا شرکت داشتند، هستیم. « وزیر اطالعات 
سودان از تسلیم شدن آخرین سنگر های این کودتا در خارطوم خبر داد 
و با اعالم اینکه این کودتا را شماری از نظامیان حامی رژیم قبلی انجام 

داده اند، گفت: »هدف کودتا این بود که ما به عقب برگردیم.«
سخنگوی دولت س��ودان نیز با صدور بیانیه ای ضمن محکومیت این 
کودتا تأکید کرد که این کودتا را طرفداران عمرالبشیر، رئیس جمهور 
سابق ترتیب دادند. او گفت: »آخرین س��نگر کودتا در پادگان شجره 
منحل ش��د و ما به مردم س��ودان اطمینان می دهیم که اوضاع تحت 
کنترل کامل است.«  وی از همه خواست هوشیار باشند و با تالش های 

مکرر که به دنبال سقوط انقالب دسامبر هستند مقابله کنند. 
۱۱ آوریل ۲۰۱۹ پس از تظاهرات گسترده مردمی در اعتراض به اوضاع 
نابسامان اقتصادی، عمر البشیر به دستور ارتش عزل شد. سودان از ۲۱ 
آگوست همان سال وارد مرحله انتقالی شده و قرار است اوایل ۲۰۲۴ 
انتخابات در این کشور برگزار ش��ود. در حال حاضر قدرت بین ارتش، 
نیروهای مسلح و ائتالف موسوم به الحریه والتغییر تقسیم شده است. 
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 پیام رئیسی به بن زاید
خبرگزاری رس��می امارات گزارش داد که خلیف��ه بن زاید آل نهیان، 
رئیس این کشور پیامی از ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران دریافت 
کرده که در آن درباره توسعه روابط دو کشور به ویژه در زمینه اقتصادی 
ابراز امیدواری شده است. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات )وام( ، 
این پیام در پاس��خ به نامه تبریک خلفیه بن زاید به مناسبت انتخاب 
رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران ارسال ش��ده است. مطابق با این 
گزارش، رئیس جمهور ایران در پیام مذکور ابراز امیدواری کرده است 
که روابط دوجانبه میان دو کشور با توجه به ظرفیت های عظیمی که 
ایران و امارات از آن برخوردارند به ویژه در زمینه اقتصادی توسعه پیدا 
کند. خبرگزاری امارات، در ادامه گ��زارش داد که رئیس جمهور ایران 
بابت پیام تبریک رئیس امارات از او تش��کر کرده و در عین حال،  برای 
او سالمتی، برای کشور امارات توفیق و برای مردم سرافراز این کشور 

سعادت خواستار شده است. 
-----------------------------------------------------

  رأی اعتماد به دولت میقاتی
در ماراتنی هشت ساعته، تمامی اعضای کابینه نجیب میقاتی از سوی 
نمایندگان پارلم��ان لبنان رأی اعتماد گرفتند. ب��ه گزارش یورونیوز، 
پارلمان لبنان دو    شنبه شب کابینه نجیب میقاتی را تأیید کرد و بدین 
ترتیب به بحران ۱۳ ماهه این کشور در تشکیل دولت پایان داد. لبنان در 
این مدت نه تنها دچار خأل قدرت بود، بلکه از نظر اقتصادی نیز درگیر 
بحرانی است که به گفته بانک جهانی از دهه ۱۸۵۰ تاکنون بی سابقه 
بوده است. پس از هشت ساعت جلس��ه، ۸۵ نماینده مجلس لبنان به 
کابینه میقاتی رأی مثبت دادند و ۱۵ نفر رأی مخالف. از ماه اوت سال 
گذشته میالدی پس از انفجار بندر بیروت و استعفای دولت وقت، لبنان 
فاقد دولت بود. کابینه ۲۴ نفره میقاتی که اوایل ماه جاری میالدی پس 
از مذاکراتی طوالنی و س��خت معرفی ش��د، باید انتظارات زیادی را به 

خصوص درباره کمبود سوخت و دارو برآورده کند. 
-----------------------------------------------------

  بیانیه 119 سازمان علیه فروش سالح به تل آویو 
۱۱۹ مؤسس��ه و انجمن امریکایی و جهانی در بیانیه ای حمایت خود 
را از طرح تغییر در بودجه دفاع ملی امریکا و توقف فروش س��الح های 
پیشرفته به رژیم صهیونیستی اعالم کردند. به نوشته روزنامه معا، این 
طرح را »رشیده طلیب«، »الکساندر اوکاسیا کورتز « و »مارک بوکان « 
به کنگره ارائه داده اند. دولت امریکا در ماه می  گذش��ته با فروش ۷۳۵ 
میلیون دالر سالح پیشرفته به اسرائیل موافقت کرده بود. کورتز در این 
باره در صفحه توئیتر خود نوش��ت که طرح آنها برای تغییر در بودجه 
دفاع ملی و توقف فروش س��الح پیش��رفته به اس��رائیل، به این دلیل 
است که اس��رائیل از این س��الح     ها در بمباران غیرنظامیان فلسطینی 
و زیرساخت های شهری بهره می برد. او در این باره به بمباران دفاتر و 

مؤسسات رسانه ای در جنگ اخیر غزه اشاره کرد. 
-----------------------------------------------------

 امریکا در عراق می ماند
واین مارتو ، سخنگوی ائتالف امریکایی ضد داعش، روز سه     شنبه در 
صفحه توئیتر خود نوشت که این ائتالف به نقش مستشاری خود در 
عراق ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز،، مارتو نوش��ت: 
»از سال ۲۰۱۴ نیروهای نظامی و امنیتی و پیشمرگه شرکای قوی 
ما بودند. ما نقش مستش��اری و کمک کنندگی خود را تا پایان سال 
باز خواهیم یافت. همچنان به همکاری امنیتی و ش��راکت با دولت 
عراق و اقلیم کردستان در جنگ علیه داعش متعهد هستیم.«  واین 
مارتو سپس تأکید کرد که ائتالف امریکایی خواستار عراقی امن و با 
ثبات است. تأکید س��خنگوی ائتالف امریکایی بر ادامه یافتن نقش 
مستش��اری در عراق در حالی اس��ت که طبق توافق میان مصطفی 
الکاظمی، نخست وزیر عراق و دولت امریکا، نیروهای امریکایی باید تا 
پایان سال ۲۰۲۱ عراق را ترک کنند و گروه های مقاومت عراق بار    ها 
هشدار داده اند که ادامه حضور نظامیان امریکایی تحت عناوین دیگر 

را هرگز نمی پذیرند. 
-----------------------------------------------------

 پوتین تحریم های غرب را تمدید کرد
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در دس��توری، تحریم خرید 
مواد غذایی از کشورهای غربی را تا پایان سال ۲۰۲۲ میالدی تمدید 
کرد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، دس��تور کتبی پوتین برای 
تمدید تحریم کشورهای تحریم کننده روس��یه تا پایان ماه دسامبر 
سال ۲۰۲۲میالدی روز دو    شنبه در پورتال اطالعات حقوقی روسیه 
منتشر شده است. بر اساس این دس��تور، دولت روسیه موظف شده 
اس��ت تدابیر الزم را برای اجرای این دستور رئیس جمهور روسیه به 
کار گیرد. روسیه با توجه به حفظ تحریم های کشورهای غربی علیه 
روسیه، هر ساله تحریم هایی در مورد این کشور    ها وضع یا تحریم های 

قبلی را تمدید می کند. 

پساززیردریایی،موشکهایامریکا
همبهچیننزدیکمیشوند

غائل�ه فس�خ ق�رارداد خری�د زیردریای�ی می�ان اس�ترالیا ب�ا 
فرانس�ه و انعق�اد ق�راردادی ب�ا امری�کا و انگلی�س، همچن�ان 
با واکن�ش تند رئی�س کمیس�یون اروپ�ا و وزیر دارایی فرانس�ه 
مواجه اس�ت. در چنین ش�رایطی، نیروه�ای دریای�ی امریکا به 
س�رعت در ح�ال اس�تقرار برنامه موش�ک ضد کش�تی دریایی 
هس�تند ک�ه می توان�د علی�ه ناوه�ای چی�ن اس�تفاده ش�ود. 
اگرچه توافق سه گانه واشنگتن، لندن و کانبرا موسوم به اوکوس نخست 
با هدف زهر چش��م گرفتن از چینی   ها منعقد ش��ده بود اما بالفاصله 
ماهیت ضداروپایی خود را نشان داد. حاال امریکا درصدد است با استقرار 
موشک های جدید و نیرومند در جزایر مورد ادعای چین، این کشور را 
تحت فشار قرار دهد. ارتش امریکا به کنگره گفته است که موشک های 
بالستیک مس��تقر در چین، تهدیدی صریح علیه پایگاه های امریکا و 
غرب اقیانوس آرام محسوب می شوند. این در حالی است که امریکا در 
تالش است با سامانه های تسلیحاتی چین که امریکا را در نقطه کور قرار 
داده اند، مقابله کند. برخی گزارش   ها نیز از تکامل قابلیت های نظامی 
چین به سمت جنگ هوش��مند به عنوان ش��کل پیچیده ای از جنگ 

شبکه ای - مرکزی اطالعاتی شده حکایت دارند. 
 اعتماد از دست رفته

 دامنه جنجال معاهده نظامی- امنیتی اوکوس میان استرالیا، انگلیس 
و امریکا روز به روز گس��ترده تر می ش��ود. ارس��وال فن درالین، رئیس 
کمیسیون اروپا با حمایت از فرانسه در برابر سه کشور ، گفت: »با یکی از 
کشورهای عضو ما )اتحادیه اروپا( طوری رفتار شده که غیرقابل قبول 
اس��ت و ما باید بدانیم که این رفتار چرا و به چه شکلی رخ داده است. 
کلمنت بون، وزیر امور اروپایی فرانس��ه روز سه    شنبه گفت که پاریس 
در حال ارزیابی تمام گزینه    ها برای پاسخ دادن به عهدشکنی استرالیا 
در فس��خ قرارداد ۴۰میلیارد دالری فروش زیردریایی به این کش��ور 
اس��ت. وی با تقدیر از حمایت فن درالین، تأکید کرد این موضوع فقط 
مربوط به فرانسه نیست بلکه یک مس��ئله اروپایی است و اتحادیه این 
قاره باید در حفاظت از منافعش، قاطع تر باش��د. ژان ایو لودریان، وزیر 
خارجه فرانسه نیز دیروز گفت که اعتماد بین شرکا از بین رفته است. 
همچنین، کره ش��مالی با انتقاد از رویکرد ناعادالنه امریکا هشدار داد 
واشنگتن با فراهم کردن تکنولوژی زیردریایی هسته ای برای استرالیا، 
مس��ابقه هس��ته ای خطرناکی در منطقه به راه می ان��دازد. وزیر امور 
خارجه کره شمالی در بیانیه ای گفته است : » چنین اقدامات خطرناک و 
ناپسندی می تواند تعادل استراتژیک را در منطقه آسیا- اقیانوسیه برهم 
بزند و به سلسله مسابقات تسلیحات هسته ای منجر شود.«  وزیر امور 
خارجه کره شمالی تأکید کرد که پیونگ یانگ از نزدیک و با دقت این 
تصمیم امریکا را رصد می کند و اگر کمترین تهدیدی علیه کره شمالی 

احساس شود، پاسخی درخور و متناسب خواهد داد. 

الفنیویورکی
الف زدن های بایدن به سنت رؤسای جمهور امریکا برای بازگشت به برجام

 صحن سازمان ملل را به نمایش تئاترهای تکراری تبدیل کرده است

ادامه از صفحه یک   گزارش  یک
 طرف ه��ای غربی 
فشار زیادی می آورند تا تیم ایرانی در حاشیه مجمع 
عمومی سازمان ملل در نیویورک نشستی چندجانبه 
با بازماندگان برجام برگزار کند. جوبایدن عصر دیروز 
گفت امریکا آماده برگش��تن به برجام است. و وزیر 
خارجه فرانسه هم مدعی است که زمان علیه هرگونه 
توافق احتمالی با تهران عمل می کند و از احتمال 
نشست وزرای خارجه ۱+۴ با ایران در نیویورک خبر 
داده، ولی کمیسیونر سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
می گوید چنین نشستی در وین برگزار نخواهد شد؛ 
موضوعی که س��خنگوی وزارت امور خارجه ایران 
هم آن را تأیید می کن��د. در حالی که ترکیب تیم 
مذاکره کننده هسته ای ایران هنوز مشخص نشده، 
روس        ها می گویند تأخیر ایران »قابل درک است« و 
به طرف امریکایی یادآوری می کنند که از زمان ورود 
بایدن به کاخ سفید، دو ماه طول کشید که امریکا 

برای شروع مذاکره در وین آماده شود. 
 جوبایدن، رئی��س جمهور امریکا غ��روب دیروز در 
س��خنرانی مجمع عمومی یک بار دیگر اعالم  کرد 
که اگر ایران پایبندی به برجام را از سر بگیرد، امریکا 
هم آماده برگشتن به برجام است تا بحث »همزمانی 
اجرای تعهدات« یک بار دیگر از زبان باالترین مقام 
امریکایی تکرار شود. او البته تأکید کرد:» امریکا به 
جلوگیری از دس��تیابی ایران به سالح اتمی متعهد 
است« تا در لفافه هشداری هم درباره عواقب مذاکره 
نکردن ایران داده باش��د. لیزتراس و آنتونی بلینکن 
وزرای خارجه امریکا و انگلیس هم طی دیدار دوجانبه 
در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، 
خواستار بازگشت ایران به مذاکرات وین درباره توافق 
برجام ش��دند. بیانیه ای که وزارت خارجه انگلیس 
منتشر کرده، می گوید که »تراس و بلینکن درباره 
ضرورت آزادی فوری همه اتباع بریتانیایی و امریکایی 
که به صورت خودس��رانه در ایران بازداشت شده اند 

و همچنین ضرورت بازگش��ت ایران ب��ه مذاکرات 
برجامی در وین تواف��ق کردند.« همچنین »ژان ایو 
لودریان « وزیر خارجه فرانسه دیروز گفت که احتمال 
دارد در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل 
در نیویورک، نشستی با ایران درباره توافق هسته ای 
برگزار شود. لودریان که کشورش طی ماه های اخیر 
تحرکات دیپلماتیک گسترده ای در خاورمیانه شروع 
کرده و در نشس��ت منطقه ای بغداد هم در س��طح 
رئیس جمهور شرکت کرد، گفته که »حضور ایران در 
اجالس بغداد نشانه مثبتی بود«. لودریان افزود:»من 
این هفته در سازمان ملل متحد با وزیر امور خارجه 
ایران دیدار خواهم کرد. این دیدار که ش��امل تمام 
طرف های برجام به جز امری��کا خواهد بود، با هدف 
ایجاد حرکت مثبت ب��رای از س��رگیری مذاکرات 
]وین[ اس��ت.«  وزیر خارجه فرانس��ه معتقد است 
»زمان علیه هرگونه تواف��ق احتمالی با تهران عمل 
می کند. « به خصوص که به گفته او » با گذشت زمان، 
مقامات ایرانی به فعالیت های هسته ای خود سرعت 
می دهند.« پیش از این برخی منابع هم  به طور غیر 
رسمی گفته بودند که ممکن است وزرای خارجه ایران 
و کشورهای باقی مانده در برجام در حاشیه نشست 
مجمع عمومی سازمان ملل نشست برگزار کنند، ولی 
دیروز سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه 
گفت که نشست ایران و گروه ۱+۴ در نیویورک در 
دستورکار نیست. خطیب زاده تأیید کرده که »قباًل 
وزرای خارجه دیگری این اظهار عالقه را کرده بودند 
و برجام یکی از موضوعات بحث ما با وزرای خارجه ای 
خواهد بود که در ۱+۴ در نیویورک حضور دارند « با 
این حال بدون توضیح بیشتر، برگزاری نشست در 
قالب ۱+۴ را منتفی اعالم کرد. دو        شنبه شب، جوزف 
بورل، کمیسیونر سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم به 
خبرنگاران گفته بود که وزرای انگلیس، چین، روسیه، 
فرانسه و آلمان طی هفته جاری در سازمان ملل در 
خصوص بازگشت به توافق هسته ای با مقام های ایرانی 

دیدار نخواهند کرد. رویترز می گوید که دیپلمات         ها 
تالش زیادی کرده اند نشست وزرا امروز )چهارشنبه( 
در حاشیه نشست مجمع عمومی برگزار شود ولی 
بورل گفته اس��ت: »برخی س��ال         ها اتفاق می افتد، 
برخی سال         ها اتفاق نمی افتد، امسال این برنامه در 

اولویت نیست.«
 اهمیت 10 درصدی که حل نشده 

اینکه چرا زمینه برگزاری نشست ۱+۴ با ایران در 
نیویورک فراهم نشده، دقیقاً مشخص نیست ولی 
بورل معتقد است »مسئله مهم نشست وزرا نیست 
بلکه عزم همه طرف         ها برای ازسرگیری مذاکرات 
در وین اس��ت«، به خصوص که هفته قبل سعید 
خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه با گفتن این 
جمله که » دولتی رفته و آمده است« اعالم کرد که 
دولت جدید در ایران » گفت وگوهای وین را در آینده 
نزدیک از س��ر می گیرد«  با این حال، برخی منابع 
آگاه در ته��ران تأیید می کنند ک��ه بحث ها درباره 
ترکیب تیم مذاکره کننده ایرانی در جریان اس��ت 
و هنوز به نقطه نهایی ختم نش��ده است. میخاییل 
اولیانوف، نماینده روس��یه در وی��ن در گفت وگو با 
ش��بکه الحدث، آماده نبودن تهران برای مذاکرات 
را در حالی که کمتر از س��ه هفته از زمان شروع به 
کار دولت رئیسی گذش��ته، »قابل درک « دانسته 
و این نکته را گوشزد کرده که دولت بایدن، دو ماه 
بعد از ورود به کاخ سفید در ماه ژانویه، مذاکرات را 
در وین شروع کرد. او می گوید: »می خواهم یادآوری 
کنم که دولت جدید امریکا دو ماه به منظور آماده 
شدن برای مذاکرات وین زمان صرف کرد و درباره 
ایران، دولت جدید فقط دو هفته پیش تشکیل شد. 
به همین علت، تأخیر قابل درک است.« او با این حال 
گفته که »تأخیر به موفقیت مذاکرات وین کمک 
نخواهد کرد و هر چه سریع تر به مذاکرات بازگردند، 
بهتر خواهد بود.«  اولیانوف از حل شدن ۹۰ درصد 
اختالفات تا پایان مذاکرات در اوایل تیرماه خبر داده 

و می گوید:»در بیستم ژوئن زمانی که هفتمین دور 
مذاکرات متوقف شد، ۹۰ درصد از مسائل اختالفی 
حل شده و حدود ۱۰ درصد باقی مانده بود. به همین 
علت باید راهکار         هایی برای حل اختالفات باقیمانده 
در سریع        ترین زمان ممکن پیدا شود.« اولیانوف افزود: 
»تهران هم همین حرف را می زند و خواهان رسیدن 
به راه حل در پایان مذاکرات و نه مذاکرات طوالنی 
اس��ت. به نظر من، همه طرف ه��ای توافق، در این 

چارچوب توافق نظر دارند.«
 تهران: اول واشنگتن

هرچند نماینده روسیه جزئیاتی درباره اختالفات 
باقی مانده ذکر نکرده، ولی شواهد و قرائن نشان 
می دهد اختالفات بین ایران و امریکا بر سر اینکه 
کدام طرف بایستی ابتدا تعهداتش را از سربگیرد، 
باقی است. یک        شنبه این هفته، جالینا پورتر، معاون 
سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت که بازگشت 
دوجانبه به پایبندی به برجام در راستای منافع ملی 
ایاالت متحده است و تأکید کرد:»چیزی که دنبال 
آن هستیم بازگش��ت دوجانبه به برجام است.« 
 این در حالی اس��ت که محمد اس��المی، رئیس 
س��ازمان انرژی اتمی ایران، روز سه         شنبه در وین 
به شبکه خبری »ان.اچ.کی« ژاپن گفت:»امریکا 
به وظایف و تعهداتی که در توافق هسته ای ۲۰۱۵ 
با آنها موافقت کرده بود عمل نکرد، لذا باید همه 
تحریم هایش را لغو کند و سریعاً به برجام بازگردد.« 
 رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که روز دو        شنبه 
گفته بود »امریکا بایستی  ابتدا همه تحریم         ها را به 
شیوه ای عملی، مؤثر و قابل راستی آزمایی لغو کند « 
در گفت وگو با ش��بکه ژاپنی گفته است: » ایران 
متناسب با آنچه که امریکا انجام می دهد گام به گام 
اقدام خواهد کرد.« اس��المی صبح دیروز در وین، 
با »رافائل گروس��ی « مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی هم مالقات کرد؛ دیداری که گروسی 
از آن با ابراز خشنودی یاد کرد و در صفحه توئیتر 
خود نوش��ت: »از اینکه از محمد اسالمی، معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران 
در نشست ساالنه آژانس استقبال کردم، خرسند 
هستم.« مدیرکل آژانس با بیان اینکه در دیدار با 
اسالمی، به تقویت بیانیه مشترکی که در جریان 
س��فر اخیر خود به تهران مورد توافق قرار گرفته 
ب��ود، پرداختند، افزود: »اکنون کار        هایی هس��ت 
که باید با هم انجام دهیم.« نشست آژانس دیروز 
همچنین شاهد تنش لفظی بین نمایندگان ایران 
و عربس��تان بود ؛ جایی که عبدالعزیز بن سلمان، 
وزیر انرژی عربستان سعودی در کنفرانس عمومی 
آژانس به تکرار ادعاهای گذشته دولت خود علیه 
برنامه هس��ته ای ایران پرداخت و مدعی شد که 
ایران در قبال برنامه هسته ای خود شفافیت ندارد 
و به قوانین و تعهدات بین المللی پایبند نیست و 
این موضوع عربستان س��عودی را نگران می کند. 
»خدایار روزبهانی« رایزن سیاسی نمایندگی دائم 
در آژانس در پاسخ گفته اس��ت: » این طنز تلخی 
است که جمله عامیانه »بهترین دفاع، یک حمله 
است«، در حال تبدیل شدن به یک الگو در آژانس 
بین المللی انرژی اتمی اس��ت. عربستان در حالی 
به برنامه هسته ای ایران می پردازد که این کشور 
هنوز نسخه قدیمی »پروتکل مقادیر کوچک« را 
اجرا می کند و در نتیجه، از نظارت و راستی آزمایی 
جامع برنامه هسته ای خود توسط آژانس جلوگیری 

می کند.«

در ش�رایطی که رژیم صهیونیس�تی ش�روط 
س�ختی برای تب�ادل اس�را با جنب�ش حماس 
اعالم ک�رده ب�ود، مناب�ع مص�ری از تحوالت 
غافلگیر کنن�ده در پرون�ده تب�ادل اس�رای 
فلس�طینی و تماس های غیرمنتظ�ره مقامات 
تل آویو با قاهره و امتیازدهی چشمگیر در قبال 
فعال کردن ای�ن پرونده راکد خب�ر می دهند. 
رژیم صهیونیس��تی در آزادی زندانیان فلسطینی 
و تبادل آنها با اس��رای رژیم صهیونیستی همیشه 
سرسختی نشان می داد اما تحوالت اخیر در نوار غزه 
و فرار شش اسیر فلسطینی از زندان صهیونیست ها، 
مقامات تل آویو را وادار کرده به ش��روط گروه های 
مقاومت تن دهند.  منابع ارشد مصری روز سه      شنبه 
فاش کردند که قاهره پیام      هایی ناگهانی و بی سابقه 
از اسرائیل در خصوص به حرکت درآوردن و فعال 
کردن پرونده تبادل اسرا با جنبش حماس دریافت 
کرده اس��ت. این در حالی اس��ت که طی ماه های 
گذش��ته این پرونده ش��اهد رکود و بن بس��ت در 
مورد نکات اساسی توافق نهایی بود. این منابع در 
گفت وگو با روزنامه »رأی الیوم«، تصریح کردند که 
مقامات مسئول اسرائیلی چند روز پیش با تماس 
تلفنی به میانجیگر مصری اعالم کرده اند که امکان 
برگزاری نشس��ت های ویژه برای بررس��ی پرونده 
تبادل اسرا و شروط نهایی مقاومت فلسطین و در 
رأس آن حماس، به صورت کلی وجود دارد تا این 
پرونده در اسرع وقت تکمیل و نهایی شود. بنابر این 
گزارش، تل آویو به قاهره ابالغ کرده است که زمان 
بازگرداندن سربازان اس��رائیلی یا اجساد آنها که از 
سال ۲۰۱۸ نزد مقاومت در غزه نگهداری شده اند، 
فرا رسیده است و مصر تالش های دوجانبه و بزرگی 
برای تکمیل این س��ند تبادل اس��را و دستیابی به 

راه حل های فوری با حماس ب��رای اجرای مراحل 
نهایی انجام می دهد. به گفته منابع مصری، قاهره 
از موضع جدید اسرائیل غافلگیر شد، به ویژه پس از 
آنکه، تل آویو موانع و شروطی طوالنی و فلج کننده 
وضع کرده بود که مانع تکمیل پرونده تبادل اسرا 
یا حتی دستیابی به یک نقطه مشترک برای ایجاد 
مذاکرات جدی و واقعی      می ش��د. مصر وعده داده 
اس��ت که این پرون��ده را فعال کن��د و تماس      ها و 
جلساتی را در س��اعات آینده برای بررسی شروط 
و طرح آن روی میز مناقش��ه، برگزار خواهد کرد. 
منابع ویژه، این تحول ناگهانی اسرائیل در خصوص 
سند تبادل اسرا را به تحوالت غزه و کرانه باختری 
و احتمال شعله ور شدن آن در هر لحظه، همچنین 
تحوالت اخیری که با فرار شش اسیر فلسطینی از 

زندان جلبوع و سپس دستگیری آنها پس از چندین 
روز تعقیب و جست وجو مرتبط می  کنند. 

 روزنامه فلس��طینی »االیام « نیز دیروز در گزارشی 
نوشت که اسرائیل از شرط تکمیل پرونده تبادل اسرا 
در قبال رفع محدودیت      ها از نوار غزه و بازسازی آن 
عقب نشینی و روند بازسازی نوار غزه را تسهیل کرده 
اس��ت. در این گزارش آمده اس��ت: »روزهای اخیر 
شاهد لغو گسترده و ملموس محدودیت های اسرائیل 
برای نوار غزه بودیم ک��ه مهم  ترین آنها ورود مصالح 
ساختمانی و سایر مصالحی اس��ت که اشغالگران از 
ورود آنها به نوار جلوگیری کرده بودند. این امر منجر 
به آرامش بی سابقه ای در نوار غزه طی هفته گذشته 
ش��د.« زاهر جبارین، عضو دفتر سیاس��ی جنبش 
حماس نیز دیروز گفت :»این جنبش، نقشه راه شفاف 

و واضحی را برای مبادله زندانیان به میانجیگران ارائه 
کرده و در حال حاضر توپ در زمین اسرائیل است.« 
پس از جنگ اخیر غزه و موش��کباران بس��یاری از 
مناطق سرزمین های اشغالی و توسعه توانمندی های 
موش��کی گروه های مقاومت، مقامات صهیونیستی 
تالش می کنند در مواجهه با مقاومت غزه دست به 
عصاتر راه برون��د و از درگیری های گس��ترده با این 

گروه     ها بپرهیزند. 
 ۶ اسیر جلبوع آزاد می شوند 

همزمان با گش��ایش در پرونده تبادل اسرا، خالد 
مشعل، رئیس دفتر سیاس��ی حماس در خارج از 
فلسطین با خانواده های شش اسیری که به تازگی 
از زندان جلبوع فرار ک��رده بودند، تلفنی گفت وگو 
کرد. طب��ق گ��زارش وب��گاه »رام اهلل االخباری«،  
مش��عل گفت: » عملیات اس��رای قهرمان س��یلی 
محکم امنیتی و روحی به تمامی نهاد     ها و فناوری 
رژیم صهیونیس��تی بود و یک مث��ال زنده و اثبات 
عملی بر اصرار ملت بزرگ فلسطین برای رسیدن به 
آزادی و بازپس گیری حقوق مشروع آن است. وی 
افزود:»اسرای قهرمان ما با خلق این حماسه بزرگ، 
مقاومت و جهاد را در دل ملت فلس��طین شعله ور 
کردند و تظاهرات      ه��ا و اعالم همبس��تگی با این 
اسرا در داخل و خارج از فلسطین گواه این موضوع 
است. مشعل بار دیگر تأکید کرد که این اسرا و بقیه 
فرزندان اس��یر و رهبران آن به زودی از طریق یک 
تبادل اسرای درخشان و شایسته مقاومت فلسطین، 
آزاد خواهند شد. همچنین، یکی از رهبران جنبش 
جهاد اسالمی فلس��طین با اش��اره به اینکه شش 
اسیر زندان جلبوع تحت شدید     ترین جنایت های 
غیرانسانی قرار دارند، تأکید کرد که آزادی این اسرا 

در اولویت است. 

تل آویو به شروط مقاومت در تبادل اسرا تن داد 

طالبان:اولبهرسمیتشناختنما
بعدحقوقبشر!

در پی ابراز نگران�ی اتحادیه اروپ�ا و ش�ماری از نهادهای جهانی 
از وضعیت حقوق بش�ر در افغانس�تان، معاون وزارت اطالعات و 
فرهنگ کابینه موقت طالبان گفت که نگرانی های حقوق بش�ری 
باید پس از به رس�میت ش�ناخته ش�دن این گروه مطرح ش�ود. 
تنش میان گروه طالبان که در پی س��قوط دولت اشرف غنی و خروج 
نیروهای امریکایی از افغانستان، قدرت را در این کشور در دست گرفت، 
با جامعه جهان��ی رو به فزونی اس��ت و همانطور که انتظ��ار می رفت، 
موضوع حقوق بش��ر محور موضع گیری       ها علیه این گروه اس��ت. وان 
برانت، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان گفت که آنان از عدم دسترسی 
زنان افغانستان به آموزش و کار نگرانند. با این حال، ذبیح اهلل مجاهد، 
س��خنگوی طالبان دیروز در جریان کنفرانس��ی خبری، به رسمیت 
شناخته ش��دن این گروه را زمینه برطرف ش��دن نگرانی های جامعه 
جهانی دانس��ت و گفت: »تا زمانی که ما به رسمیت شناخته نشویم و 
آنها انتقاد کنند، این از نظر ما برخوردی یکجانبه است. خوب است که 
با ما برخوردی مسئوالنه داشته باشند و حکومت فعلی ما را به رسمیت 
بشناسند. بعد از آن هر نگرانی را که داشته باشند با ما به شکل قانونی 
مطرح کنند، ما نگرانی ش��ان را رفع می کنیم.«  عالوه بر اتحادیه اروپا، 
 سازمان عفو بین الملل، فدراس��یون بین المللی حقوق بشر و سازمان 
جهانی مقابله با شکنجه نیز در بیانیه  مشترکی به نقض حقوق بشر در 
افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان از ماه گذشته اشاره و اعالم 
کرده اند که طالبان ب��ه تدریج در حال نابودی تمامی پیش��رفت های 
حقوق بشری افغانس��تان طی ۲۰ سال گذشته اس��ت. در این بیانیه 
آورده ش��ده برخالف ادعاهای مکرر طالبان درباره رعایت حقوق بشر 
در این کشور ، ش��هروندان افغان به صورت هدفمند کشته شده اند و از 
ارسال محموله های بشردوستانه به دره پنجشیر جلوگیری شده که بر 
اساس قوانین بین المللی مصداق جنایت است. محدودیت های زنان، 
آزادی بیان و همچنین محدودیت های اجتماعی، از دیگر مواردی است 
که در بیانیه مزبور به آنها پرداخته ش��ده است. دینوشیکا دیسانایاکه، 
معاون مدیرعامل عفو بین الملل در غرب آس��یا گفته اس��ت: »طالبان 
ظرف پنج هفته از به دست گرفتن قدرت در افغانستان، نشان داده که 
در پی حفاظت و رعایت حقوق بشر جدی نیست. ما موجی از نقض        ها 
را دیده ایم؛ از حمله و محدودیت زنان ت��ا برخورد با تظاهرکنندگان و 

رسانه        ها و جامعه مدنی. «
 چهره واضح تری از دولت طالبان

مجاهد روز سه        ش��نبه در بخش دیگری از س��خنان خود، به انتصابات 
جدید در دولت موق��ت طالبان نیز اش��اره کرد. به گفت��ه وی حاجی 
نورالدین عزیزی، سرمایه گذار و شخصیت برجسته از والیت پنجشیر 
به عنوان سرپرس��ت وزارت بازرگانی و تجارت منصوب ش��ده اس��ت. 
همچنین صدر ابراهیم، معاون وزیر کشور و مال عبدالقیوم ذاکر و قلندر 
عباد معاون وزیر دفاع و سرپرس��ت جدید وزارت بهداشت هستند. در 
فهرستی که مجاهد ارائه کرده نام مال محمد ابراهیم به عنوان معاون 
امنیتی وزارت کشور، نظرمحمد مطمئن سرپرست کمیته ملی المپیک، 
مجیب الرحمان عمر معاون وزارت انرژی و برق، غالم غوث معاون وزارت 
ضد حوادث، محمدفقیر سرپرست اداره آمار مرکزی، محمدگل محمد 
معاون وزارت مرزی، گل زرین کوچی معاون دوم وزارت مرزی، ارسال 
خروتی به عنوان مع��اون وزارت مهاجرین، لط��ف اهلل خیرخواه معاون 
حرفه ای وزارت تحصیالت عالی و نجیب اهلل رئی��س اداره انرژی اتمی 

نیز به چشم می خورد. 


