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خیز محمود عباس به سمت جو بایدن
محمود عباس، رئیس تش��کیالت خودگردان فلس��طینی در نشست 
یک      شنبه شب در شهر رام اهلل از جو بایدن رئیس جمهور امریکا خواست 
کنسولگری امریکا را در بیت المقدس بازگشایی کند و عالوه بر این، از 
بایدن خواست اجازه بازگش��ایی دفتر نمایندگی سازمان آزادیبخش 
فلسطین)ساف( را در واش��نگتن بدهد و به قطع کمک های مالی که 
دولت رئیس جمهور پیش��ین امری��کا دونالد ترام��پ از فوریه 2020  
کلید زده بود، پایان دهد. در واقع، بس��ته شدن کنسولگری امریکا در 
قدس اش��غالی، دفتر س��اف در واش��نگتن و قطع کمک های مالی در 
پی حمایت های یکجانبه دولت ترامپ از رژیم اس��رائیل اتفاق افتادند 
و هرچند که دولت بایدن در ظاهر لفاظی متفاوت��ی از ترامپ دارد اما 
همان حمایت      ها ادامه یافته و به نظر می رس��د که درخواست محمود 
عباس چیزی جز عقب نشینی آشکار از مواضعش در بیش از یک سال 

و نیم پیش نیست. 
عباس در اول فوریه 2002 و در اعتراض به ادامه شهرک سازی های رژیم 
اسرائیل، انتقال سفارت امریکا از تل آویو به بیت المقدس و مخصوصاً طرح 
صلح ترامپ مشهور به معامله قرن، روابط خود را با رژیم اسرائیل و امریکا 
قطع و اعالم کرد که تشکیالت تحت ریاس��ت او دیگر هیچ گونه رابطه ای 
با این دو از جمله در زمینه مس��ائل امنیتی نخواهد داش��ت. هرچند که 
ش��رایط نس��بت به آن زمان تغییر قابل توجهی نکرده اما حاال عباس به 
دنبال این است که دوباره روابط خود را از سر بگیرد و درخواست بازگشایی 
کنسولگری امریکا و دفتر ساف را کرده است. به عبارت دیگر، او در حالی این 
درخواست      ها را از بایدن کرده که رژیم اسرائیل همچنان به شهرک سازی  
غیرقانونی خود ادامه می دهد و برنامه س��اخت و س��از هزار و 355 واحد 
مسکونی جدید را در کرانه باختری در دستور کار قرار داده است. از سوی 
دیگر، بایدن و وزیر خارجه اش آنتونی بلینک��ن بار     ها و به صراحت تأکید 
کرده اند که قصدی برای تغییر س��فارت امریکا در بیت المقدس ندارند و 
کاری را تأیید کرده اند که ترامپ با وجود مخالفت جهانی انجام داد و سفارت 
امریکا را از تل آویو به بیت المقدس آورد. بنابراین، عباس بدون به دس��ت 
آوردن کوچک ترین امتیازی از اقدام خود در نوامبر 2020 عقب نش��ینی 
کرده و حتی با لحنی ملتمس��انه از بایدن می خواهد قطع رابطه را نادیده 

بگیرد و به درخواست هایش پاسخ مثبت بدهد. 
به نظر می رسد که التماس عباس از امریکا به دلیل نگرانی ای است که 
از استیالی عباس و همدستانش بر ساف و تشکیالت خودگردان ایجاد 
شده و نشانه آن با بحرانی دیده شد که از سوی دو جریان اصلی در ساف 
به نام جبهه دموکراتیک آزادسازی فلسطین و حزب الشعب پیش آمد. 
این دو گروه اعالم کرده بودند که دیگر در نشست کمیته اجرایی ساف 
شرکت نخواهند کرد و بازگشت آنها مشروط بود. از مذاکرات نمایندگان 
س��ازمان فتح با نمایندگان جبهه دموکراتیک و الشعب معلوم شد که 
دلیل تهدی��د این دو گروه قطع بودجه آنها توس��ط عب��اس از ژوئن تا 
سپتامبر بود و البته مس��ئله قتل نزار بنات، مخالف سیاسی عباس، و 
سرکوب شدید معترضان را نیز مطرح کرده بودند تا اینکه اعتراض شان 
تنها محدود به مسئله مالی نباشد. با این حال، معلوم بود که قطع بودجه 
علت اصلی تهدید آنها بود و نمایندگان فتح ب��ا وعده پرداخت بودجه 
آن چهار ماه توانس��تند این دو گروه را راضی به نادیده گرفتن تحریم  
نشست های کمیته اجرایی ساف کنند. به این ترتیب، قطع کمک مالی 
امریکا مایه نگرانی عباس شده که دیگر نتواند گروه های متحدش در 
ساف را مثل گذشته در کنار خود داش��ته باشد و این موضوع می تواند 
باعث س��قوط او و دستگاهش بش��ود به خصوص اینکه حماس بعد از 
جنگ 12 روزه ماه مه محبوبیت حماس و جهاد اس��المی را در کرانه 
باختری به نحو قابل توجهی افزایش داده است. به عبارت دیگر، محمود 
عباس بدون کمک های مالی امریکا در بد     ترین شرایط در مقابل رشد 
محبوبیت حماس و جهاد اسالمی قرار گرفته و به همین جهت نیز به 
سمت بایدن خیز برداش��ته تا با کس��ب حمایت مالی از او به وضعیت 
آشفته اش سر و سامانی بدهد بدون اینکه کوچک ترین امتیازی از قطع 

رابطه با امریکا و رژیم اسرائیل به دست آورده باشد. 
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 بیروت: بهبود روابط با ایران ادامه خواهد داشت
وزیر خارجه لبنان در گفت وگو با یکی از شبکه های خبری این کشور، 
ضمن اش��اره به اینکه ریاض تمایلی به نزدیکی روابط با بیروت ندارد، 
گفت که کش��ورش به بهبود روابط با ایران ادام��ه خواهد داد. عبداهلل 
بوحبیب در مصاحبه با الجدید درباره گفت وگوهای سعودی    ها و ایران و 
رفع تنش میان دو طرف گفت که این امر روی لبنان تأثیر مثبت خواهد 
گذاش��ت. وی در خصوص روابط لبنان با ایران هم گفت که کشورش 
روابط خوبی با ایران دارد و به بهبود آن ادامه خواهد داد و افزود: »سخنان 
حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران نیز سیاست تهران در قبال 

این امر را روشن کرد.«
-----------------------------------------------------

  بن سلمان می خواست ملک عبداهلل را ترور کند
مشاور امنیتی سابق عربستان گفت که بنابر برخی شواهد، ولیعهد سعودی 
قصد ترور ملک عبداهلل بن عبدالعزیز پادشاه سابق این کشور را داشته است.  
سعد الجبری در مصاحبه با شبکه خبری CBS از جزئیات مالقاتی در 
سال 201۴ خبر داد که در آن شاهزاده بن سلمان به محمد بن نایف، رئیس 
وقت سازمان اطالعات گفته بود: »می خواهم ملک عبداهلل را ترور کنم، 
من یک انگشتر سمی از روسیه دارم و کافی است که با او دست بدهم و کار 
تمام می شود.« الجبری در اولین مصاحبه رسانه ای پس از فرار از عربستان 
گفت: »این همان چیزی است که گفت صرف اینکه الف می زد یا نه اما آن 

را به زبان آورد و بنابراین ما آن را بسیار جدی می گیریم.«
-----------------------------------------------------

 آنکارا درباره اخراج سفیر امریکا توضیح دهد
وزارت ام��ور خارجه امری��کا روز یک    ش��نبه از آنکارا خواس��ت درباره 
تصمیمش برای اخراج سفرای 10کشور از جمله امریکا توضیح دهد. 

پیش تر دیوید ساس��ولی، رئیس پارلمان اروپا نیز ب��ه تهدید اردوغان 
درباره اخراج سفرای 10 کشور از آنکارا واکنش نشان داده و در پیامی 
توئیتری نوشته بود: »اخراج 10 سفیر نشانه حرکت مستبدانه دولت 

ترکیه است. ما مرعوب نخواهیم شد.«
-----------------------------------------------------

 ارمنستان قصد تصرف سرزمین     ها را ندارد
نخست وزیر ارمنستان ضمن تأکید بر لزوم غلبه بر جو موجود دشمنی در 
منطقه اعالم کرد، ایروان قصد ندارد سرزمین هایی را تصرف کند.  بنابر 
گزارش پان آرمنَین، نیکول پاشینیان در این نشست مشترک به اعضای 
ارشد کمیته های پارلمانی این کشور گفت: »ارمنستان مانند هر کشور 
دوستدار صلح، نیروهای مس��لح خود را نه برای تجاوزگری، بلکه برای 
دفاع از خود در برابر تجاوز، توس��عه داده و متحول می کند.« پاشینیان 
در این دیدار درباره تنش های ایروان و باکو در منطقه قره باغ کوهستانی 

اظهارنظر کرد اما به طور صریح نامی از جمهوری آذربایجان نبرد. 
-----------------------------------------------------

 پکن با یکجانبه گرایی مخالف است
رئیس جمهور چین دیروز ضمن اینکه خواستار همکاری جهانی بیشتر 
درباره طیفی از مشکالت شد، گفت که کش��ورش با یکجانبه گرایی و 
بازی با مجموع صفر مخالف است.  به گزارش رویترز، شی جین پینگ در 
سخنانی به مناسبت پنجاهمین سالروز بازگشت این کشور به سازمان 
ملل گفت: »پکن با یکجانبه گرایی، محافظت از اقتصاد داخلی و بازی  
مجموع صفر مخالف است. که قوانین و نظم بین المللی نباید از سوی 

یک قدرت یا یک بلوک خاص دیکته شود.«

نیروهای ملی عراق:

همه آرای انتخابات
 دستی شمارش شود

احزاب زیر چتر ائتالف معروف به »نیروهای ملی « در عراق در پایان 
نشست یک    شنبه عصر، مجدداً نتیجه انتخابات عراق را رد کردند، 
خواستار شمارش دستی همه آرا شدند و از برهم صالح، رئیس جمهور 
عر اق خواستند برای جلوگیری از پیامدهای بحران پسا انتخاباتی، 
به عن�وان حافظ قانون اساس�ی مداخله کند. کمیس�اریای عالی 
انتخاب�ات ع�راق همچنان اص�رار دارد که ش�مارش دس�تی آرا 
فق�ط در ۲۹۷مرک�ز انتخاباتی در 1۳ اس�تان انجام خواهد ش�د. 

عصر یک    ش��نبه نیروهای ملی عراق که چتر گروه های شیعه مخالف 
نتیجه انتخابات عراق است، در یک نشس��ت در خانه نوری المالکی، 
آخرین وضعیت انتخابات عراق را بررسی کردند. در پایان این نشست، 
یک بیانیه مش��ترک با نام » نیروهای ملی مخال��ف نتایج انتخابات « 
منتش��ر ش��د که مهم  ترین مطالبه آن، شمارش دس��تی همه آرای 
انتخابات عراق بود. نیروهای حاضر در جلسه بر رد نتایج انتخابات و نیز 
نپذیرفتن »روش گزینشی« کمیسیون انتخابات در تعامل با شکایت    ها 
و اعتراض    ها تأکید کردند و خواس��تار ش��مارش دس��تی کامل تمام 
صندوق های رأی با شفافیت و نیز تصحیح خطا    ها در زمینه شمارش آرا 
شدند. این مطالبه نیروهای مخالف نتیجه انتخات در حالی بیان شده 
که کمیساریای عالی و مستقل انتخابات عراق ، فقط بازشماری دستی 
آرا در 2۹۷ مرکز انتخاباتی را قبول کرده و گفته این که شمارش از روز 
چهار    شنبه هفته جاری شروع خواهد شد؛ فرایندی که محدود بودن 
آن اثر چندانی بر نتیجه نهایی انتخابات نخواهد گذاش��ت. معترضان 
معتقدند ک��ه نتایج الکترونیک��ی انتخابات دهم اکتبر گذش��ته )1۸ 
مهرماه 1۴00( در معرض دستکاری اینترنتی قرار گرفته و کشورهای 
ام��ارات، امریکا، رژیم صهیونیس��تی به عالوه »جنین پالس��خارت« 
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق متهم به دست داشتن در 
این دستکاری شده اند. در جلسه یک    شنبه شب عالوه بر احزاب شیعه 
مخالف، فراکسیون عزم به رهبری خمیس الخنجر و اتحادیه میهنی 
کردستان نیز حضور داشتند. معترضان از برهم صالح، رئیس جمهور 
عراق خواستند » به عنوان حافظ قانون اساسی مداخله کند تا از وقوع 
حوادث به سمت خطرناک تر جلوگیری شود.« جریان صدر به رهبری 
مقتدی صدر که با ۷3 کرسی از 32۹ کرسی پیروز انتخابات محسوب 
می شود، در واکنش به بیانیه نشست یک    شنبه شب، خواستار پیروی 
احزاب معترض به نتایج انتخابات عراق از مفاد » قانون رفتار انتخاباتی « 
این کشور شده است. ریاض المس��عودی، نماینده سابق جریان صدر 
در پارلمان عراق از احزاب معترض به نتایج انتخابات عراق خواس��ت 
که از مف��اد » قانون رفتار انتخاباتی « این کش��ور که توس��ط رهبران 
تمامی احزاب سیاسی امضا ش��ده اس��ت، پیروی کنند. المسعودی 
گفت: جریان صدر در ی��ک نمودار صعودی حرک��ت می کند و نتایج 
انتخابات و دستیابی آن به ۷3 کرسی بیانگر این موضوع است. جریان 
صدر همچنین دارای روابط افقی با همه تش��کیالت سیاسی و روابط 
عمودی با احزاب سیاسی شیعه است؛ روابطی که همگی بر پایه های 
ملی و میهنی بنا شده اند و به ایجاد یک دولت ملی کمک می کنند تا 
بتوان از چالش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و خدماتی عبور کرد. 
المسعودی ادامه داد: اما آنچه امروز رخ می دهد مخالف آن چیزی است 
که آن را امضا کرده اند. نشست هیئت هماهنگی احزاب شیعه موسوم به 
» چارچوب هماهنگی شیعیان « با احزاب شکست خورده در انتخابات 
و معترض به نتایج آن اگر منجر به حمایت از جریان صدر برای تسریع 
در روند تشکیل دولت شود، ما از آن استقبال می کنیم اما کسانی که 
می خواهند قانون اساسی و کمیساریای انتخابات و همچنین نتایج آن 
را نادیده بگیرند، این اقدام خالف ماده های شش و پنج قانون اساسی 
است که بر حاکمیت قانون تأکید دارند. وی افزود: اگر آنها توافق کنند 
که با جریان صدر همکاری کنند، ما نه به منظور تقسیم قدرت، بلکه 
برای حمایت از دولت آینده و ایج��اد مکانیزم های حمایتی واقعی به 

گفت وگو خواهیم پرداخت.

فرودگاه بن گوریون
مقصد پرواز اماراتی از ریاض

برای نخستین بار هواپیمایی متعلق به یک ش�رکت اماراتی، از 
ریاض راهی فرودگاه بن گوریون در س�رزمین های اشغالی شد. 
در شرایطی که صهیونیس�ت    ها به پش�توانه امریکا می کوشند 
دامنه نفوذ خ�ود را هم از راه عادی س�ازی و هم شهرک س�ازی 
ادامه دهند، رئیس تش�کیالت خودگردان فلس�طین، همچنان 
خواه�ان بازگش�ایی کنس�ولگری امری�کا در ق�دس اس�ت. 
سعودی    ها پارس��ال در ادامه تالش های خود به منظور هموار کردن 
مسیر عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، با عبور هواپیماهای این 
رژیم از حریم هوایی خود به مقصد امارات و بحرین موافقت کردند. در 
همان زمان، اگرچه گروه های فلسطینی به شدت از این اقدام انتقاد 
کرده و آن را خیانت به آرمان فلسطین دانستند اما فیصل بن فرحان، 
وزیر خارجه سعودی در دفاع از عادی سازی گفت که این اقدام برای 
منطقه مفید است. این زمینه چینی سعودی    ها برای عادی سازی با 
تل آویو اکنون جنبه آش��کار دیگری به خود گرفته است و ریاض در 
شرایطی از علنی کردن عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی سر 
باز می زند که نخستین پرواز مستقیم سعودی به تل آویو خبرساز شد. 
برخی رسانه های رژیم صهیونیستی دیروز اعالم کردند که این پرواز 
همان روز از مبدأ ریاض به مقصد فرودگاه بن گوریون و با به کار گیری 
یک فروند هواپیمای مدل A6-AIN) 737 VIP( متعلق به ش��رکت 

» رویال جت « امارات انجام می گیرد. 
 شهرک سازی در کرانه باختری ضروری است

طبق آمار جنبش حقوقی صلح اکنون، در کرانه باختری اش��غالی از 
جمله قدس شرقی 1۴5 شهرک بزرگ و 1۴0 کانون شهرک نشینی 
پراکنده )ش��هرک های بدون مجوز تل آویو( وج��ود دارند که حدود 
۶۶۶ هزار شهرک نشین در آنها سکونت دارند. رژیم صهیونیستی روز 
یک    شنبه برای اولین بار از زمان ریاست جمهوری جو بایدن در امریکا ، 
مناقصه     هایی را برای س��اخت 1300 واحد مسکونی جدید در کرانه 
باختری منتشر کرد و زئیو الکین، وزیر مسکن رژیم صهیونیستی در 
بیانیه ای مدعی شد: »تقویت و توسعه شهرک های یهودی در یهودا 
و س��امره )کرانه باختری( مسئله ای ضروری و بس��یار با اهمیت در 
رویکرد طرح صهیونیستی اس��ت، پس از یک دوره طوالنی رکود در 
ساخت وساز    ها در یهودا و سامره، خوشحالم که مناقصه بیش از 1000 
واحد مس��کونی جدید را اعالم کنم و به توسعه شهرک های یهودی 
در یهودا و سامره ادامه خواهم داد. « سازمان ملل دیروز به این اقدام 
صهیونیست    ها واکنش نشان داد و آن را محکوم کرد. تور وینسلند، 
فرستاده سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه در این مورد بیانیه ای 
صادر و اعالم کرد: »ما به شدت از استمرار توسعه شهرک سازی های 
اس��رائیل در کرانه باختری اش��غالی از جمله قدس ش��رقی نگران 
هستیم.« وینس��لند تصریح کرد: »تمامی این ش��هرک     ها بر اساس 
قوانین بین المللی غیرقانونی هستند و این شهرک     ها همچنان مانع 

بزرگی در برابر صلح بوده و باید فوراً متوقف شوند.«

کودتا در کودتای سودان  
ارتش چند هفته مانده به انتقال قدرت به غیرنظامیان، راه را روی تشکیل دولت غیرنظامی بست

سيدرحيمنعمتی

در ش�رایطی که 

روح اهلل صالحی
ق�رار ب�ود چند   گزارش  یک

هفته دیگر، انتقال 
قدرت از نظامی�ان به غیرنظامیان در س�ودان 
انجام ش�ود، ارت�ش این کش�ور دی�روز پروژه 
نافرجام یک م�اه پیش را تکمی�ل و در اقدامی 
نخست وزیر و تعدادی از وزرا را بازداشت کرد تا 
راه انتقال قدرت به غیرنظامیان مس�دود شود. 
س�کوت معنادار کش�ورهای عربی و موضع نه 
چندان جدی قدرت های بزرگ، نشان می دهد 
تحول چندانی در س�ودان رخ نداده و قدرت از 
یک بخش نظامیان به یک گ�روه جدید نظامی 

انجام شده است. 

با گذشت 33 روز از کودتای نافرجام در سودان، 
ارتش این کشور روز دو     شنبه برنامه خود را عملی 
کرد و در اقدامی اعضای ش��ورای حاکمیت این 
کش��ور را از قدرت برکنار کرد. به گزارش شبکه 
الجزیره، نیروهای مسلح سودان بامداد دو     شنبه 
تعدادی از وزرا و سیاستمداران سودانی را دستگیر 
کردند. دختر ابراهیم الشیخ ، وزیر صنعت سودان 
به الجزی��ره گفت که نیروهای نظامی س��حرگاه 
دو     شنبه پدرش را بازداشت کردند. همسر ایمن 
نمر، فرمان��دار خارطوم نیز گفت ک��ه نیروهای 
مس��لح فرماندار را از منزلش دس��تگیر کردند. 
شبکه العربیه نیز اخباری از حبس خانگی عبداهلل 
حمدوک، نخست وزیر سودان منتشر کرده است. 
همچنین منابعی از خانواده فیصل محمد صالح، 
مش��اور رس��انه ای عبداهلل حمدوک، ب��ه رویترز 

گفتند نیروهای نظامی مسلح به خانه صالح حمله 
و او را دس��تگیر کردند. رویترز اعالم کرد بیشتر 
اعضای کابینه و ش��مار زیادی از رهبران احزاب 
حامی دولت دستگیر شده اند. شاهدان عینی به 
رویترز گفتند که ارتش سودان و نیروهای واکنش 
س��ریع در خیابان های خارط��وم، پایتخت این 
کشور مستقر شده اند و رفت و آمد غیرنظامیان را 
تحت کنترل دارند. همچنین وزارت اطالع رسانی 
سودان اعالم کرد نیروهای نظامی به مقر رادیو و 
تلویزیون در ام درمان حمله و شماری از کارکنان 
را دستگیر کردند. به گزارش شبکه روسیا الیوم، 
عبدالفت��اح البرهان، رئیس ش��ورای حاکمیتی 
سودان دیروز در بیانیه ای، این شورا و کابینه دولت 
انتقالی را منح��ل کرد و با بی��ان اینکه نیرو های 
مسلح در این کشور به انتقال دموکراتیک تا زمان 
تحویل ق��درت به دولت منتخب ملزم هس��تند، 
وضعیت فوق العاده در این کشور اعالم کرد. برهان 
همچنین خواس��تار برگزاری انتخاب��ات در این 
کشور شد و گفت که موعد این انتخابات ماه ژوئیه 

2023 خواهد بود. 
به گزارش ش��بکه الحدث، در پی وق��وع کودتا، 
معترض��ان ب��ا حم��ل پرچم مل��ی س��ودان در 
خیابان های پایتخت تظاه��رات برپا کردند و در 
مکان های مختلف شهر، الستیک های زیادی را 
به آتش کشیدند. فرودگاه خارطوم تعطیل شده 
است و پروازهای بین المللی نیز به تعویق درآمده 
اس��ت. تماس های تلفنی و اینترنتی در سودان 
قطع ش��ده اس��ت. همزمان »تجم��ع کادرهای 
حرفه ای « سودان با تأکید بر اینکه آنچه در کشور 

رخ می دهد یک تالش نظامی برای قبضه کردن 
قدرت است، از مردم و نیروهای انقالبی خواست 
که به خیابان      ها بیایند و در برابر هرگونه » کودتای 
نظامی « مقاومت کنند و آنها را به بستن جاده     ها 
و اعتصاب عمومی و عدم همکاری با کودتاگران 
دعوت ک��رد. اقدام ارتش تنها چند س��اعت پس 
از آن رخ داد ک��ه جفری فلتمن، فرس��تاده ویژه 
امریکا در امور ش��اخ آفریقا، در سفر به خارطوم 
با ش��ماری از مقامات حکومت انتقالی س��ودان 
دیدار و پیشنهاد     هایی برای بحران سیاسی ناشی 
از کودتای ن��اکام پنج هفته پیش در این کش��ور 

مطرح کرد. 
 مسدود کردن انتقال قدرت 

کودتای س��ودان درحالی انجام ش��ده است که 
قرار بود شورای حاکمیت س��ودان در ماه نوامبر 
)چند هفته دیگر( به غیرنظامیان منتقل شود و 
به نوعی قدرت از دست نظامیان خارج      می شد و 
ارتش با این اقدام راه انتقال قدرت را مسدود کرد 
تا کماکان قدرت در دس��ت نظامیان باقی بماند. 
شورای حاکمیت س��ودان در دو سال گذشته در 
دست نظامیان بود و این کودتا نوعی اقدام درون 
ارتشی برای تثبیت قدرت بود. کودتای نافرجام 
تع��دادی از افس��ران ارتش که در ماه س��پتامبر 
انجام شد، نخست وزیر س��ودان و برخی مقامات 
این کش��ور آن را ب��ه اعضای اخوان المس��لمین 
با هم��کاری ارتش نس��بت داده بودند ت��ا با این 
ادعا، اخوان المس��لمین را در س��ودان سرکوب 
کنند. سکوت معنادار مصر و کشورهای عربی که 
مخالف قدرت گرفتن اخوان المسلمین در منطقه 

هستند، نشان می دهد که کودتاچیان برنامه های 
رژیم های عربی و صهیونیستی را به پیش می برند. 
در سال های اخیر، عربستان س��عودی، امارات و 
مصر تالش زیادی کردند تا اخوان المسلمین را در 
شمال آفریقا تضعیف کنند، و پس از سرکوب این 
گروه     ها در مصر، تونس، لیبی، اکنون نوبت سودان 

است تا اخوان المسلمین را از قدرت کنار بزنند. 
خبرگزاری مهر گزارش کرد کارشناسان معتقدند 
علت اولیه موافقت نظامیان با تشکیل یک دولت 
ائتالف��ی انتقالی و ب��ازی دادن غی��ر نظامیان در 
حاکمیت، مدیریت اعتراضات مردمی بوده است. 
در روزهای اخیر هزاران تن با حضور در خیابان ها، 
خواهان برکناری نخست وزیر سودان شده بودند. 
بر این اساس، در جامعه سودان از زمان استقالل 
1۹5۶ تاکنون نظامیان بر س��ر ق��درت بوده اند و 
جابه جایی ق��درت از طریق کودتا ی��ک امر رایج 
در این کشور بوده است. به عبارت دیگر از طریق 
کودتا قدرت از یک بخش از نظامیان به یک گروه 
جدید نظامی منتقل ش��ده است. این خبرگزاری 
همچنین نوشته است، »روند تحوالت طی دو سال 
اخیر نشان می دهد که کودتای سودان با چراغ سبز 
امریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و امارات که به 
شدت از به قدرت رسیدن مجدد اسالم گرایان در 

سودان نگرانند، انجام شده است.«
 واکنش های جهانی 

وقوع کودتا در س��ودان موج��ی از واکنش های 
بین المللی را به هم��راه داش��ت و نماینده ویژه 
امریکا، روسیه، س��ازمان ملل، چین و کشورهای 
دیگر از وقوع چنین تحولی در سودان ابراز نگرانی 
کردند. ب��ه گزارش خبرگزاری رویترز، س��ازمان 
ملل با صدور بیانیه ای، بازداش��ت تمامی رهبران 
سیاسی و غیرنظامی سودان از جمله نخست وزیر 
این کشور در پی وقوع کودتای نظامی را »غیرقابل 
قبول« خواند و خواس��تار آزادی ف��وری تمامی 
بازداشتی      ها شد. جوزف بورل، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپ��ا با ابراز نگرانی ش��دید از 
گزارش      ها مبنی بر کودتا در س��ودان، خواس��تار 
بازگشت فرایند انتقال قدرت به مسیر صحیح شد. 
دفتر امور آفریقایی در وزارت خارجه امریکا ضمن 
غیرقابل قبول خواندن کودتای نظامی در سودان، 
گفت :»هرگونه تغییر اجب��اری در دولت انتقالی 
سودان، حمایت های واش��نگتن از این کشور را 
تح��ت تأثیر ق��رار می دهد.« س��خنگوی وزارت 
خارجه چی��ن در واکنش از طرف ه��ای مربوطه 
خواست اختالفات را از طریق گفت وگو حل کنند. 
وزارت امور خارجه ترکیه روز دو     ش��نبه با انتشار 
بیانیه ای از اقدام به کودتا در س��ودان عمیقاً ابراز 
نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، در این 
بیانیه آمده اس��ت: »همه طرف      ها در سودان باید 
به تعهدات خود در چارچوب سند قانون اساسی 
پایبند باشند. انتظار داریم روند گذار در سودان 

آسیب نبیند.«

تح�رکات دیپلماتی�ک جهانی ب�رای افزایش 
سطح مناس�بات با طالبان بیش�تر از هر موقع 
دیگری اس�ت. نماین�ده ویژه روس�یه در امور 
افغانس�تان از امریکا و اروپا خواسته دارایی   ها 
افغانس�تان را آزاد کنند و تأکی�د کرده که این 
دارایی   ها االن مربوط به افغانس�تان اس�ت نه 
طالبان. وزیر خارجه چین نیز قرار است با هیئت 
طالبان در قطر دیدار کند و گزارش   ها از احتمال 
بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان خبر 
می دهند؛  تحوالتی که طالبان را به شناس�ایی 
جهانی در افغانس�تان نزدیک تر کرده اس�ت. 

 کمتر از یک هفته پس از آنکه روس    ها در مس��کو 
با دعوت از طالبان نشس��ت منطق��ه ای را درباره 
افغانستان برگزار کردند، »ضمیر کابلوف« نماینده 
ویژه ریاست جمهوری روس��یه در امور افغانستان 
روز دوش��نبه، س��وم مهرماه در جریان کنفرانس 
مطبوعاتی در خبرگزاری »روسیا سگودنیا« گفت 
که به اعتقاد او سازمان ملل آمادگی دارد تحریم    ها 
علیه این گروه را لغو کند. کابلوف همچنین تعیین 
ضرب االجل از سوی روس��یه برای طالبان جهت 
تش��کیل دولت فراگیر را رد کرد. دیپلمات ارشد 
روسیه در مسائل افغانس��تان به انتقاد از رویکرد 
امریکا و اروپ��ا در قبال طالب��ان پرداخت و گفت: 
»اینکه اروپا و امریکا دارایی های مالی کابل را رفع 
مس��دودی نمی کنند، امری ظالمانه است، چون 
ما در م��ورد دارایی های ملی یک کش��ور صحبت 
می کنیم و نه جنبش طالبان، که اکنون در قدرت 

هستند.«
پس از سقوط کابل به دست طالبان، روسیه تحوالت 
افغانستان را با تمرکز بیشتری دنبال می کند. روی 
کارآمدن طالبان باعث شده روس    ها برخی مانورهای 
نظامی را در مرزهای تاجیکستان و افغانستان دنبال 
کنند. به تازگی نیز وزارت خارجه روسیه اجالس 
موسوم به »فرمت مس��کو« را در مورد افغانستان 
در تاری��خ 2۸ مهرم��اه برگزار کرد و این نشس��ت 
اولین کنفرانس بین المللی بود که طالبان از زمان 
قدرت گرفتن در آن شرکت می کرد. مقامات مسکو 
اگرچه اعالم کرده اند که برای به رسمیت شناختن 
طالبان عجله ای نخواهند داشت، اما سخنان کابلوف 

درباره لزوم لغو تحریم   ها علیه طالبان و همچنین 
تأکید بر آزادی س��ازی دارایی های افغانس��تان به 
عنوان یک کشور نشانه های مثبت و همان چیزی 
است که مقامات طالبان از مسکو انتظار دارند. روز 
دو   شنبه هم »عبدالقهار بلخی«، سخنگوی وزارت 
امور خارجه دولت طالبان در توئیتی با اس��تقبال 
از تصمیم والدیمیر پوتین درباره این گروه نوشت 
که از اظهارات اخیر والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه درباره حذف نام طالبان از لیست سازمان    های 
تروریستی استقبال می کند. پیش از این والدیمیر 
پوتین گفته بود که تصمیم حذف طالبان از فهرست 
سازمان های تروریستی باید در سطح سازمان ملل 
گرفته شده شود و روسیه نیز همین مسیر را دنبال 

خواهد کرد. 
 تحرکات دیپلماتیک در قطر

عالوه بر روس ها، چین نیز بر تحرکات دیپلماتیک 
خود در ح��وزه افغانس��تان افزوده اس��ت. وزارت 
خارجه چین روز دو   ش��نبه اعالم کرد »وانگ یی« 
وزیر خارجه این کش��ور قرار اس��ت ب��ا هیئتی از 
طالبان در قطر دیدار کند. به گفته »وانگ ونبین « 
س��خنگوی وزارت خارجه چین، دو ط��رف قرار 
اس��ت در خصوص آخرین وضعیت در افغانستان 
و نگرانی های مش��ترک در تاریخ 25 تا 2۶ اکتبر 

)سوم و چهارم آبان( گفت وگو کنند. قبل از تصرف 
کابل توس��ط طالبان هم وزیر خارجه چین با این 
گروه در شهر تیانجین در شمال چین دیدار کرده 
و گفته بود ک��ه انتظار دارد طالب��ان نقش مهمی 
در روند صلح افغانستان و همچنین بازسازی این 

کشور ایفا کنند. 
یکی از مهم  ترین نگرانی های چی��ن در ارتباط با 
قدرت گیری طالبان، نزدیک��ی جغرافیایی بخش 
مسلمان نشین چین با افغانستان است. این نگرانی 
را در سخنان س��خنگوی وزارت خارجه چین نیز 
می توان به وضوح مش��اهده کرد، آنجا که »وانگ 
ونبین « در نشست خبری خود از طالبان خواست 
گروه ترکستان شرقی را سرکوب کند، تحولی که 
به گفته او این گروه تهدیدی مستقیم برای امنیت 
ملی چین به شمار می رود. چین همچنین تالش 
دارد با طالبان رواب��ط نزدیکی دنبال کند و پس از 
آنکه دولت موقت طالبان در کابل معرفی شد، پکن 
از اعطای 31 میلیون دالر کمک اضطراری شامل 
واکسن کرونا به افغانستان خبر داده بود. در مقابل 
طالبان هم چین را شریک اصلی خود در بازسازی 
افغانستان خوانده است. چین همچنین از معدود 
کش��ور   هایی بود که پس از کنترل طالبان بر کابل 

سفارتخانه خود را در این شهر حفظ کرد. 

 غربی   ها در مسیر چین و روسیه
در روزهای اخیر، کشورهای بیشتری تمایل خود 
را برای همکاری با طالبان نش��ان داده اند. روزنامه 
بریتانیای��ی فایننش��ال تایمز نی��ز در جدید   ترین 
گزارش خود خبر داد ک��ه اتحادیه اروپا قصد دارد 
تا یک ماه دیگر نمایندگی دیپلماتیک خود را در 
کابل بازگش��ایی کند، زیرا این اتحادیه قصد دارد 
تعامالت محدود خود را با رژی��م طالبان افزایش 
دهد. گفته شده این اقدام به این معنای است که 
دیپلمات های اتحادیه اروپا حدود 12 هفته پس از 
ترک از کابل به این شهر باز می گردند، زیرا بروکسل 
به دنبال هماهنگی تالش های صورت گرفته برای 
کمک رسانی و ادامه تخلیه شهروندان افغان است. 
در واکنش به این گزارش، ذبیح اهلل مجاهد، معاون 
وزارت اطالعات و فرهنگ و س��خنگوی حکومت 
طالبان به بی بی س��ی گفت که حکومت طالبان از 
این اقدام اتحادیه اروپا استقبال می کند. اتحادیه 
اروپا ماه گذش��ته هم هیئتی را به کابل فرستاد تا 
امکان فرستادن دیپلمات هایش به کابل را ارزیابی 
کند. »نبیله مسرالی«، از سخنگویان اتحادیه اروپا 
نیز گفته است: »می توانیم تأیید کنیم که در حال 

ایجاد حداقل حضور در کابل هستیم.« 
در امریکا نیز »زلمی خلیل زاد « نماینده ویژه سابق 
کاخ سفید در امور افغانستان در مصاحبه با شبکه 
»سی بی اس نیوز« گفت ایاالت متحده پس از دو 
دهه جنگ در ایجاد یک افغانس��تان دموکراتیک 
موفق نش��د. وی افزود: طالبان واقعیت افغانستان 
اس��ت. ما آنها را شکس��ت ندادیم. وی همچنین 
مدعی شد که ایاالت متحده با طالبان صحبت کرده 
و مجموعه ای از توافق    ها را با هم دارند که برخی از 
آنها هنوز به صورت عمومی افشا نشده است. اگرچه 
نماینده س��ابق امریکا در امور افغانستان جزئیات 
بیشتری از توافقات امریکا با طالبان را ارائه نداده، 
اما پیش از این نیز برخی پیش بینی کرده بودند که 
امریکا در حال حرکت به سمت پذیرش طالبان در 
افغانستان است. این موضوع همزمان با شرایطی 
که تحرکات روسیه، چین و حتی اتحادیه اروپا به 
عنوان متحد امریکا به سمت پذیرش طالبان سوق 
پیدا کرده پذیرش طالبان از سوی جامعه جهانی را 

بیش از هر زمان دیگری محتمل کرده است. 

مسکو: امریکا و اروپا، دارایی های افغانستان را آزاد کنند
چین و اروپا در مسیر شناسایی طالبان


