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  گزارش  2

بن بست بر سر سودان 
در شورای امنیت

ش�ورای امنیت س�ازمان ملل که ب�رای بررس�ی کودتای س�ودان 
نشس�تی برگزار ک�رده بود، ب�ه دنب�ال اختالف�ات می�ان اعضای 
حاض�ر در ص�دور بیانی�ه مش�ترک درب�اره تح�والت این کش�ور 
به بن بس�ت خورد. اتحادی�ه اروپ�ا و آفریقا ه�م محدودیت    هایی را 
برای تحت فش�ار قرار دادن کودتاچیان س�ودان در نظر گرفته اند. 
درحالی که بسیاری از کشور    ها از وقوع کودتای ارتش در سودان ابراز نگرانی 
کرده اند، تالش های بین المللی ب��رای تصمیم گیری در این مورد به جایی 
نرسیده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، ش��ورای امنیت سازمان ملل 
سه     شنبه شب پس از نشس��ت اضطراری برای بررس��ی وضعیت سودان، 
بیانیه مشترکی ارائه نکرد. برخی منابع گفتند که چین و روسیه از توصیف 
وقایع سودان به عنوان » کودتا«، خودداری می کنند. دیمیتری پولیانسکی، 
معاون نماینده روسیه در سازمان ملل، پیش از این تأکید کرده بود که مردم 
سودان باید خودشان تعیین کنند که آیا وقایع کشورشان کودتا است یا نه و 
از همه طرف     ها خواسته بود خشونت     ها را متوقف کنند. این دیپلمات روس 
در بیانیه مطبوعاتی پیش از نشست شورای امنیت گفت: »سخت است که 
بگوییم این یک کودتا بود یا نه. کودتا معنای خاصی دارد. چنین اتفاقاتی در 
مناطق مختلف جهان تکرار می شود و از آن به عنوان کودتا یاد نمی شود.« 
با این حال، برخی مناب��ع دیپلماتیک گفته اند که مذاک��رات برای صدور 
بیانیه مشترک درباره اتفاقات سودان همچنان ادامه دارد. آنتونیو گوترش، 
دبیرکل سازمان ملل پیش از برگزاری این جلسه، کودتای نظامی در سودان 
را محکوم کرد و از اعضای شورای امنیت خواست برای مقابله با همه گیری 
کودتا    ها در جهان کاری بکنند.  این دومین کودتای سودان در دو سال اخیر 
است، ولی مقامات ارتش، کودتا بودن اقدام خود را رد می کنند. رئیس شورای 
انتقالی سودان تأکید کرد که نیروهای مسلح این کشور برای برآورده کردن 
خواسته های مردم درباره تشکیل دولت مدنی از هر آنچه توانستند، کوتاه 
آمدند. وی با بیان اینکه کودتایی اتفاق نیفتاده است، افزود: » طی هفته اخیر 
نیروهای مسلح شاهد دشمنی و تالش     هایی برای هدف قرار گرفتن شان 
بودند. خطراتی که هفته گذشته ش��اهد آن بودیم ممکن بود کشور را به 
جنگ داخلی بکشاند. « این درحالی است که مردم سودان با کودتای ارتش 
علیه دولت، مخالف هستند و در روزهای اخیر این کشور شاهد اعتراضات 
گسترده مردمی بوده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی، در سومین روز از 
تظاهرات مردمی در اعتراض به اقدام کودتای نظامی و همچنین دستگیری 
مقامات سیاسی در سودان هفت تن در نقاط مختلف شهر خارطوم پایتخت 

این کشور جان باختند و بیش از 140 نفر زخمی شدند. 
 فشارهای بین المللی به سودان 

با وقوع کودتا در سودان، فشارهای بین المللی علیه کودتاچیان ادامه دارد. به 
گزارش رویترز، اتحادیه اروپا ضمن درخواست برای آزادی سریع مقام های 
دولت انتقالی سودان تهدید کرد که شاید کمک نظامی به سودان را متوقف 
کند. امریکا بعد از کودتای نظامی در سودان ضمن محکوم کردن کودتا و 
درخواست برای آزادی مقامات بازداشت شده اعالم کرد، کمک نظامی ۷00 
میلیون دالری واشنگتن به خارطوم را متوقف کرده است. به گزارش شبکه 
روسیا الیوم، اتحادیه آفریقا نیز در سایه برکناری اعضای دولت غیرنظامی 
در این کشور، تصمیم گرفت مشارکت سودان در تمامی فعالیت های خود 
را تعلیق کند. همچنین، هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان دیروز در سخنانی 
تأکید کرد:» کودتای نظامی در سودان، تحولی فاجعه بار است و این کشور 
را در وضعیتی خطرناک قرار داده و تردید    هایی را در مورد آینده صلح  آمیز و 
دموکراتیک سودان ایجاد کرده که جامعه جهانی برای آن تالش های زیادی 
انجام داده است. « به گزارش روس��یا الیوم، ماس افزود: »ما اقدم نظامیان 
شرکت کننده در این کودتا در بازداشت عبداهلل حمدوک و اشخاص دیگر 
به صورت غیرقانونی و استفاده از زور و قدرت علیه کسانی که برای دفاع از 
دموکراسی در سودان به خیابان     ها آمدند را محکوم می کنیم. « هایکو ماس 
گفت:» آلمان در حال هماهنگی گام های بعدی خود با ش��رکا است. « به 
گزارش خبرگزاری آناتولی، »سازمان هواپیمایی ترکیه هم سه     شنبه شب 
اعالم کرد به دلیل اتفاقات اخیر سودان، تمامی پروازهای روز چهار    شنبه 
و پنج ش��نبه، ترکیه به مقصد خارطوم، پایتخت س��ودان لغو شدند.« در 
پی فش��ارهای بین المللی برای آزادی مقامات سودانی، عبداهلل حمدوک، 
نخست وزیر برکنار شده سودان روز چهار    شنبه در میان استقرار شدید نظامی 
در اطراف خانه اش آزاد شد و به خانه خود بازگشت. به گزارش شبکه الجزیره، 
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا ب��ا عبداهلل حمدوک گفت وگوی 
تلفنی و از آزادی وی اس��تقبال کرد. در بیانیه ای که از س��وی وزارت امور 
خارجه امریکا منتشر شد، آمده است: بلینکن از آزادی نخست وزیر سودان 
از بازداشت استقبال کرد و مجدداً از نیروهای نظامی سودان خواست همه 

رهبران غیرنظامی بازداشت شده را آزاد و امنیت آنها را تضمین کنند. 
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 تلویزیون رژیم صهیونیس�تی: بعید نیس�ت یک کشور در 
پشت پرده حمله سایبری به ایران باشد

یک شبکه صهیونیستی در گزارشی درباره بروز مشکل در ارائه سوخت 
در جایگاه های س��وخت ایران مدعی ش��د هکر    ها حرفه ای بوده اند و 
احتماالً یک کش��ور در پش��ت پرده این امر اس��ت.  به گزارش فارس، 
شبکه صهیونیستی »کان 11« در گزارشی درباره اختالل در سیستم 
جایگاه های سوخت ایران اعالم کرد: یک سازمان با قابلیت های تهاجمی 
باال در پشت پرده این حمله سایبری قرار داشته است. این شبکه به نقل 
از کارشناسان س��ایبری گزارش کرد: این هکرها، کودک نیستند. آنها 
هکرهای حرفه ای هستند و بعید نیست که یک کشور در پشت پرده این 

موضوع قرار داشته باشد. 
-----------------------------------------------------

  سومین محموله میعانات گازی ایران در ونزوئال تخلیه  شد
یک محموله 2/1 میلیون بشکه ای میعانات گازی ایران وارد ونزوئال شده 
و روز چهار    شنبه به وقت محلی در یکی بنادر متعلق به شرکت ملی نفت 
این کشور تخلیه شد.  شرکت های ملی نفت ایران و ونزوئال هر دو تحت 
تحریم های امریکا قرار دارند و دو طرف ماه گذشته تحت قراردادی توافق 
کردند در فاز نخست برای شش ماه، میعانات گازی ایران را با نفت خام 
سنگین ونزوئال مبادله کنند.  دومین محموله میعانات گازی ایران روز 

دو    شنبه با نفتکش » Dorena « و پرچم ایران وارد ونزوئال شده بود. 
-----------------------------------------------------

 کاروان بزرگ نظامی ترکیه به سوی ادلب
یک کاروان بزرگ از ارتش ترکیه روز سه     ش��نبه به سوی جبل الزاویه 
در استان ادلب س��وریه حرکت کرد.  به گزارش فارس، شبکه خبری 
المیادین خبر داد که یک کاروان ارتش ترکیه متشکل از 100 خودرو 
که حامل تانک و توپ سنگین بوده به سوی جبل الزاویه در ادلب سوریه 
حرکت کرده است.  خبرگزاری رسمی سوریه)سانا( نیز روز چهار  شنبه 
خبر داد ترکیه طی ساعت های اخیر کاروان نظامی جدید شامل اسلحه، 
مهمات و مواد لجستیک برای حمایت از گروهک های تروریستی وارد 

ادلب سوریه و حومه آن کرده است. 
-----------------------------------------------------

  وزیر دفاع یمن: عربستان به شکست اعتراف کند
وزیر دفاع دولت نجات ملی و فرمانده سابق یگان موشکی یمن تأکید 
کرد که تجاوز به یمن عماًل شکست خورده و عامالن آن باید شجاعت 
اذعان به شکست را داشته باش��ند. به گزارش فارس، سرتیپ »محمد 
ناصر العاطف��ی « وزیر دفاع دول��ت نجات ملی و فرمانده س��ابق یگان 
موش��کی یمن گفت که نیروهای ارتش و کمیته ه��ای مردمی و همه 
آزادگان در سراسر یمن طی هفت سال جنگ موفق شدند پیروزی های 

بزرگی را علیه ائتالف سعودی و مزدوران آن رقم بزنند. 

عصای موسی بر سر رژیم صهیونیستی
حمله سایبری اطالعات جزئی 

هزاران سرباز اسرائیلی را فاش کرد
یک حمله س�ایبری باعث ش�ده اطالع�ات دقیق و جزئ�ی هزاران 
نظامی رژیم صهیونیس�تی افش�ا ش�ود. با وجود تبلیغات گسترده 
درباره توان ضد سایبری تل آویو، دامنه حمالت سایبری علیه رژیم 
صهیونیستی به فضای خصوصی وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز 
کشیده شد و هکر     ها باال     ترین مقام جنگی اسرائیل را تهدید کرده اند. 
انتش�ار ابعاد ریز و جزئی اطالعات منتش�ر ش�ده از نیروهای ارتش 
اسرائیل نشان می دهد که آسیب پذیری نظامیان رژیم صهیونیستی 
در هرگون�ه درگی�ری احتمال�ی در آینده بیش از گذش�ته اس�ت. 
مشخصات صد     ها نظامی ارتش اس��رائیل در جریان یک حمله سایبری 
گسترده منتشر و افشا شد. این خبر را »یدیعوت آحارونوت«، پرانتشار     ترین 
روزنامه اس��رائیل در گزارش روز سه ش��نبه، 4 آبان  ماه تأیید کرد و گفت: 
فایل      هایی شامل مشخصات صد     ها نظامی ارتش اسرائیل از جمله نام، ایمیل، 
آدرس منزل و شماره تلفن در فضای مجازی پخش و در اختیار همگان قرار 

گرفته است. این حمله روزهای دو     شنبه و سه      شنبه انجام شده است. 
  مشخصات کامل هزاران سرباز

 انتشار این خبر از س��وی یدیعوت آحارونوت، به عنوان یکی از مهم  ترین 
نشریات مناطق اش��غالی که به طور عمده اخبار امنیتی خاص را پوشش 
می دهد، حاکی از گستردگی و اهمیت این حمله سایبری است. وب سایت 
اینترنتی روزنامه یدیعوت »وای نت« درباره این حمله سایبری گسترده 
جزئیات بیشتری را ارائه داد و گفت: گروهی که خود را »عصای موسی« 
)Moses Staff( نامیده، فایلی را منتشر کرده که شامل مشخصات کامل 
نیروهای گردان رزمی ارتش رژیم صهیونیس��تی است. فایلی که منتشر 
شده شامل جزئیات کاملی از گردان »الفون« در ارتش رژیم صهیونیستی 
است و اسامی نظامیان، ایمیل، شماره تلفن و آدرس منزل صدها نفر از آنها 
در این فایل قرار دارد. »عصای موس��ی« نام عصایی در باورهای مشترک 
یهودیان و مسلمانان است و براساس اولین کتاب تورات، موسی از این عصا 
برای بیرون آوردن آب از سنگ و شکافتن دریا استفاده کرد. اشاره به نام 
عصای موسی در حمالت سایبری اخیر می تواند حاکی از ارزش بسیار زیاد 
اطالعات به دس��ت آمده در جریان عملیات بسیار دشوار علیه بخش های 

امنیتی نظامیان اسرائیلی باشد. 
جزئیات اطالعات به دست آمده از ارتش اسرائیل تا بدانجاست که بعضی از 
فایل      ها شامل توضیحاتی از نظامیان برای عدم پیوستن به خدمت نظامی 
است. همچنین تعدادی از فایل      ها شامل مشخصاتی از نامزدهای پیوستن به 
دستگاه های امنیتی یا سربازانی است که در پروژه تشویق به خدمت نظامی 
شرکت کرده یا شرکت می کنند. صرف نظر از اسامی و شماره      ها، این فایل      ها 
شامل اطالعات شخصی حساس مانند حالت وضعیت روانی، اجتماعی و 
اقتصادی نظامیان است. هکر     ها این اطالعات را در محیط »دارک نت« و 
»تلگرام « منتشر کرده اند. انتشار این اطالعات می تواند موقعیت طالیی 
برای کسانی باشد که به دنبال آشنایی با جزئیات و مسائل ریز و جزئی از 
ارتش اسرائیل هستند. انتشار این اطالعات در واقع پاشنه آشیل نظامیان 
صهیونیس��تی را آش��کار خواهد کرد و برای برنامه ریزی ه��ای امنیتی و 
برخی ضدحمله      ها علیه نیروهای اسرائیلی کاربرد خواهد داشت. به گفته 
کارشناسان، انتشار این اطالعات می تواند آسیب پذیری نظامیان اسرائیلی 

را در هرگونه درگیری احتمالی در آینده دوچندان کند. 
گروه هکری عصای موسی روز دو     ش��نبه هم در حمله ای جداگانه تصاویر 
ش��خصی از »بنی گانتس«، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را همراه با این 
عبارت تهدیدآمیز که »او تحت نظر اس��ت« منتشر کرده بودند. این گروه 
هکری هنگام انتشار تصاویر شخصی وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نوشته 
بود: »ما از تمامی تصمیمات تو با خبر هستیم و سرانجام جایی را هدف قرار 
می دهیم که انتظارش را نداری، همانطور که پیش تر شرکت های خصوصی 
اسرائیل مورد حمله سایبری قرار گرفت و اطالعات صد      ها کاربر آن منتشر 
شد. « تصویر منتشر شده از وزیر جنگ اسرائیل او را در مکانی شخصی با 
لباس غیررسمی و راحتی نشان می دهد که در یک فضای سبز به دوربین 
نگاه می کند. وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی یکی از امنیتی      ترین مقامات 
تل آویو به شمار می رود و انتش��ار تصاویر او در یک فضای خصوصی نشان 
می دهد که امنیت مقامات صهیونیستی تا چه اندازه آسیب پذیر است. برخی 
کاربران در فضای مجازی انتشار چنین تصاویری را برخالف بزرگ نمایی های 
معمول و تبلیغاتی درباره توان امنیتی و نظامی تل آویو ارزیابی کرده اند.  این 
فایل      ها همراه با پیامی منتشر شده که هکر     ها در آن گفته اند: »تا زمانی که 
جنایت های شما فاش شود به مبارزه ادامه می دهیم و از جایی که نمی دانید 
اقدامات شما را تحت پیگرد قرار می دهیم«. در پایان این پیام گفته شده که 
این تازه آغاز راه است. لحن تهدیدات و نوع پیام در حمله سایبری اخیر حاکی 
از آن است که هکر     ها اهداف خود علیه مقامات صهیونیستی را بسیار جدی و 

حتی شاید در راستای ضربات بزرگ تر علیه تل آویو قرار داده اند. 
  فاصله تل آویو-واشنگتن بیشتر می شود!

حمله سایبری گسترده دو     شنبه و سه شنبه، تنها چالش صهیونیست      ها طی 
چند روز گذشته نبوده و آنها از سوی دیگر با واشنگتن بر سر شهرک سازی 
به اختالف خورده اند. »ند پرایس«، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا 
در کنفرانس مطبوعاتی روز سه      شنبه خود به نگرانی امریکا در مورد طرح 
اسرائیل برای ساخت هزاران واحد مسکونی در کرانه باختری اشاره کرد و 
گفت: طرح اسرائیل در تضاد با تالش      ها جهت کاهش تنش در خاورمیانه 
است و به چشم انداز راه حل » دو کشوری « آسیب می زند.  پیش از این نیز 
وب سایت امریکایی » اکسیوس « گزارش داد که دولت امریکا اعتراضش را 
به تل آویو به دلیل ساخت واحدهای جدید در کرانه باختری اشغالی اعالم 
کرده است. طبق اعالم این وب سایت کاردار امریکا در قدس اشغالی با مشاور 
نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، تماسی »طوفانی و بسیار تند « 
در خصوص شهرک سازی های اسرائیلی داشته است. اکسیوس به نقل از 
منابع اعالم کرد که دولت بایدن »مخفیانه« اسرائیل را از مخالفت خود با 
طرح شهرک س��ازی جدید در کرانه باختری مطلع کرده است و بایدن و 
دستیارانش بر بنت فشار آوردند تا فعالیت شهرک سازی در کرانه باختری 
را محدود کند. وب سایت عبری والال هم در تأیید این خبر نوشت که دولت 
امریکا تالش دارد اسرائیل را تحت فشار قرار دهد تا این اقدام را انجام ندهد 

یا حداقل تعداد واحدهای مسکونی مورد تأیید را کاهش دهد. 

دولت فراگیر شرط رسمیت طالبان
نشست تهران پیامی یکپارچه به مسئوالن افغانستان فرستاد

در جری�ان دومی�ن 

آزاده سادات عطار
نشست همسایگان   گزارش  یک

افغانستان، طرف های 
شرکت کننده با تأکید بر لزوم توجه به وضعیت 
بحرانی مردم افغانستان به منظور جلوگیری از 
وقوع فاجعه انسانی در این کش�ور، بر اهمیت 
تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تأکید کردند. 
تهران دیروز میزبان دومین نشس��ت همسایگان 
افغانستان به اضافه روسیه با حضور وزرای خارجه 
پاکستان، تاجیکس��تان، ازبکستان و ترکمنستان 
بود که وزرای خارجه چین و روسیه هم به صورت 
مجازی در آن سخنرانی کردند. محمد مخبر، معاون 
اول ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در آیین گشایش 
نشس��ت، با اش��اره به ش��تاب تحوالت افغانستان 
و مش��کالت مردم این کشور ناش��ی از اشغالگری 
بیگانگان گفت: »م��ردم افغانس��تان انتظار دارند 
که کش��وری امن،  مس��تقل و رو به توسعه داشته 
باشند.« وی با استقبال از برگزاری دور سوم نشست 
در چین، گفت: »دو دهه پیش امریکا و متحدانش 
در ناتو با دستاویز قرار دادن حمالت یازدهم سپتامبر 
و به بهانه مبارزه با تروریس��م به افغانستان حمله 
کردند ولی حمله و اشغال نظامی بیست ساله آنان 
در افغانس��تان جز افزایش ناامنی و افراط گرایی و 
رشد تروریسم و عقب ماندگی اقتصادی و تخریب 
بنیان های استقالل و تضعیف هرچه بیشتر انسجام 
ملی و افزای��ش تولید مواد مخ��در و داغدار کردن 
صد     ها هزار خانواده افغانس��تانی نتیجه ای در پی 
نداشته اس��ت.«  وی افزود:»سقوط دولت پیشین 
افغانستان در دو هفته به خوبی نشان داد امریکا طی 
دو دهه اقدام برای دولت سازی و ایجاد ساختارهای 
حکومتی تا چه اندازه با م��ردم، فرهنگ و محیط 

اجتماعی این کشور بیگانه بوده است.«
 مانع مرتجعان و متجاوزان امنیت شوید

مع��اون اول رئیس جمهور ضمن تأکی��د بر اینکه 
امروز وظیفه مردم و حاکمان افغانس��تان است که 
اجازه ندهند مرتجعان و متج��اوزان امنیت مردم 
افغانس��تان را تهدید کنند، تصریح کرد: »بحران 
اقتصادی در افغانس��تان فاجعه دیگری اس��ت که 

سیاست های نادرس��ت و صلح طلبانه امریکا آن را 
مزید بر علت ساخته و مردم این کشور را با مشکل 
جدی معیشتی روبه رو کرده است.  مصادره اموال 
مردم افغانستان، متوقف ساختن طرح های اقتصادی 
و قطع کمک های انسان دوستانه کشورهای مختلف 
از عوامل اصلی بحران اقتصادی فعلی اس��ت و اگر 
هر چه س��ریع تر برای کنت��رل و مدیریت بحران 
اقتصادی در افغانس��تان چاره ای پیدا نشود، قطعاً 
دامنه این بحران مرزهای این کش��ور را در خواهد 
نوردید و همسایگان و جهانیان را تحت تأثیر قرار 
خواهد داد.« محمد مخب��ر یادآور ش��د که ایران 
نگران مردم افغانستان است و همسایگان را دعوت 
می کند با هم اندیشی و همیاری یکدیگر از طریق 
س��از و کارهای موج��ود مانند صن��دوق اکو یا هر 
ابتکار دیگری هرچه زودتر راه های کمک به مردم 
افغانستان در عبور از مش��کالت اقتصادی را پیدا 
کنند و تصریح کرد: » بحران انس��انی افغانس��تان 
نتیجه جبری بحران ه��ای امنیتی و اقتصادی این 
کشور است. « پس از سخنان مخبر، پیام ویدئویی 
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد نمایش 

داده شد. 
  مس�ئولیت امنیت بر دوش هیئت حاکمه 

سرپرستی کابل 
سپس حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه با 
بیان این که امریکا باید مسئولیت خود را در قبال 
فجایع دو دهه گذشته در افغانستان با صدای بلند 
بپذیرد، گفت: »مسئولیت امنیت شهروندان افغان 
و مرز     ها با همسایگان با هیئت حاکمه سرپرستی در 
کابل است.«  امیرعبداللهیان تصریح کرد: » همگان 
باید به افغانستان برای برون رفت از بحران موجود 
کمک کنیم. امیدواریم بتوانیم ب��ا صدایی واحد، 
پیامی مش��ترک را به جامعه جهانی، کش��ورهای 
منطقه و داخل افغانستان ارسال کنیم. از تشکیل 
دولت فراگیر در افغانستان حمایت می کنیم. « وی 
گفت: »احترام به حاکمیت، حفظ تمامیت ارضی 
و عدم دخالت در امور دیگران جزو اصول اساس��ی 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران است و اگر 
امروز در جلسه تهران پیام قوی برای تشکیل دولت 

فراگیر در افغانستان ارسال می شود به خاطر توجه 
به تاریخ و نقش آحاد مردم افغانستان در مقابله با 
اش��غالگری و چالش های دهه های اخیر اس��ت.«  
رئیس دستگاه دیپلماسی تصریح کرد:»معتقدیم 
در وهله اول همه همسایگان و به موازات آن جامعه 
جهانی باید توج��ه ویژه ای به وضعیت سیاس��ی، 
وضعیت انسانی و وضعیت گس��ترش تروریسم و 
قاچاق مواد مخدر، وضعیت رعایت حقوق بشر و زنان 
در شرایط کنونی افغانستان داشته باشند. بسیاری 
از مشکالت فعلی افغانستان ریش��ه در مداخالت 
خارجی دارد و امریکا باید مسئولیت خودش را در 
قبال فجایعی که در دو دهه گذشته در افغانستان به 
بار آورده با صدای بلند بپذیرد و در مقابل آن برای 
برون رفت ملت بزرگ افغانستان از چالش ها، درد     ها 
و آالم پیش روی مردم افغانستان اقدامات جدی در 
کنار تالش      هایی که جامعه جهانی به عمل می آورد 
داشته باش��د. «وزیر خارجه یادآور ش��د: »اینکه 
امریکایی      ها و نظامیان امریکایی، افغانستان را ترک 
کردند این را نتیجه مجاهدت مردم بزرگ افغانستان 
می دانیم.« وی تأکید کرد: »ضروری است طالبان 
ضمن اتخاذ رویکردی دوستانه در قبال همسایگان 
خود، اقدامات الزم را به منظور اطمینان بخشیدن 
نسبت به اینکه از قلمرو افغانستان هیچ تهدیدی 
علیه همسایگان وجود نخواهد داشت، به عمل آورد. 
گروه طالبان وظایف انکارناپذیری در تأمین امنیت 

و مبارزه با تروریسم دارد.«
  پول های افغانستان آزاد شود 

رش��ید مردوف، وزیر خارجه ترکمنستان از دیگر 
شرکت کنندگان در این نشست از لزوم ایجاد یک 
نقش��ه راه جدید مطابق با واقعیات و شرایط فعلی 
سخن گفت و افزود: »باید اقتصاد افغانستان را احیا 
کنیم و بخش اجتماعی این کشور را جان دوباره ای 
ببخشیم. افغانستان امن حق مردم افغانستان است 
و حقوق اولیه آنه��ا را تأمین می کند.«  وی تصریح 
کرد: »از گفت وگو بین همه گروه های افغانستانی 
حمایت می کنیم و امیدواری��م همه قومیت     ها در 
دولت آینده نماینده داشته باشند. ما برای رسیدن 
به این هدف ب��ا هیئت حاکمه موقت افغانس��تان 

همکاری می کنیم.« ش��اه محمود قریش��ی، وزیر 
خارجه پاکس��تان نیز گفت: »باید جامعه جهانی 
به وضعیت اقتصادی مردم افغانس��تان توجه و از 
وقوع یک فاجعه انس��انی در این کشور جلوگیری 
کند. معتقدیم باید پول های افغانستان در خارج از 
کشور آزاد شود. « قریشی اظهار داشت:  »ما همه به 
دنبال این هستیم که افغانستان به عنوان یک کشور 
همسایه دارای ثبات باشد. معتقدیم که جلسه امروز 
می تواند نتایج جلسه اول را تقویت کند و گام های 
مهمی برای ایجاد ثبات در افغانستان بردارد. « وی 
افزود: »مبارزه با تروریسم در افغانستان حیاتی است، 
در حال حاضر شاهد تشکیل یک کابینه موقت در 
این کشور هستیم و این می تواند زمینه را برای ایجاد 
یک دولت فراگیر در این کشور محقق کند. معتقدیم 
اهمیت دارد حقوق مردم افغانستان محترم شمرده 

شود و در دولت فراگیر حضور داشته باشند.«
وزیر خارجه پاکس��تان از تالش برای جلوگیری از 
وقوع منازعات جدید در منطقه، ارسال کمک های 
بشردوس��تانه برای مردم ای��ن کش��ور، مقابله با 
تروریس��م و افراطی گری به عنوان دیگر موارد یاد 
کرد و افزود:»در این زمینه باید برای ایجاد ثبات در 
منطقه همکاری کنیم، چرا که فعالیت  تروریست      ها 
تهدیدی برای ثبات منطقه است. امیدواریم هیئت 
حاکمه کنونی افغانستان توقعات جامعه بین المللی 
را برآورده کنند. تحقق این می تواند تضمین کننده 
بهبود تعامل با طالبان ش��ود. ما به تمامیت ارضی 
افغانستان احترام می گذاریم و به دنبال افغانستانی 

با ثبات و شکوفا هستیم. «
  نشست در زمان خوبی برگزار شد

وانگ یی، وزیر خارجه چین هم گفت: »معتقدیم که 
دومین نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه 
افغانس��تان در زمان خوبی برگزار شده است و این 
باعث می شود که کانال های دیپلماتیک ایجاد شده 
بین ما در این زمینه تقویت شود. « وی خاطرنشان 
کرد: »چین در موضوع افغانس��تان با نمایندگان 
کش��ورهای مختلف رایزنی ک��رده و در کابل نیز 
رایزنی      هایی را در این زمینه به پیش برده اس��ت. 
چین همکاری های خود را با کش��ورهای مختلف 
درباره موضوع افغانستان ادامه می دهد تا وضعیت 
در این کشور بهبود یابد و مردم افغانستان بتوانند 
زندگی بهتری داشته باشند. « سرگئی الوروف، وزیر 
خارجه روسیه هم گفت: »معتقدیم باید منافع همه 
گروه     ها و قومیت     ها در افغانس��تان رعایت شود و از 
ایجاد یک دولت کامالً فراگیر در افغانستان حمایت 
می کنیم. باید حقوق زنان و مذاهب محترم شمرده 
شود و با قاچاق مواد مخدر و تروریسم در افغانستان 
و کشورهای اطراف آن مبارزه شود. « وزیر خارجه 
روسیه خاطرنشان کرد: »از همسایگان افغانستان 
دعوت می کنیم با توجه به خروج نات��و و امریکا از 
افغانستان، کش��ور خود را پایگاه آنها قرار ندهند. 
کنفرانس برای کنفرانس باید کنار گذاش��ته شود 
و کار     ها با محوریت س��ازمان ملل عملیاتی باشد. 
من چندی قبل در نشست مسکو سخنرانی کردم و 
امیدوارم نشست های افغانستان به جای موازی کاری 

به دنبال تکمیل هم باشند.«
وزرای خارجه کش��ورهای همس��ایه افغانس��تان 
در پایان این نشس��ت بیانیه ای یازده بندی صادر 
کردند. در این بیانیه، حاضران بر حمایت مستمر 
و واقع بینان��ه از حل و فصل اختالف��ات از مجرای 
گفت وگو میان طرف های مربوط برای دستیابی به 
مصالحه ملی، راه حل سیاسی پایدار و تشکیل دولت 

فراگیر تأکید کردند. 

طرف های غرب�ی همچن�ان بر ش�روع فوری 
مذاکرات هس�ته ای در وین اص�رار می کنند. 
آخرین تحول، تم�اس تلفنی دی�رو زامانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور فرانسه با همتای چینی 
بود. در تهران اما، وزیر خارجه روز چهار    شنبه 
در یک موضع گیری کمتر ابراز ش�ده، هرچند 
گفت که ایران به »فرمت وین « پایبند اس�ت، 
ولی اصل مذاکرات هسته ای را به وین محدود 
نمی داند، مذاکراتی که امیر عبداللهیان تلویحًا 
گفته که دور ششم آن در وین به بن بست رسیده 
بود: »نمی خواهیم از بن بست وارد مذاکره شویم.«

به گزارش »ج��وان«، حس��ین امیرعبداللهیان، 
وزیر خارجه دیروز در حاشیه نشست همسایگان 
افغانس��تان در تهران گفت که مذاکرات هسته ای 
از دو هفته قبل شروع ش��ده؛ موضعی که احتماالً 
طرف امریکای��ی و روس، به خص��وص میخاییل 
اولیانوف، نماینده روسیه در وین، برای آن ابرو باال 
بیندازند. در حالی که امانوئل ماک��رون دیروز در 
گفت وگوی تلفنی با همت��ای چینی خود مجدداً 
از ایران خواست به برجام برگردد، امیرعبداللهیان 
با اشاره به س��فر دو هفته قبل انریکه مورا، معاون 
کمیسیونر سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که 
»مذاکرات هسته ای از دو هفته پیش در تهران کلید 
خورد« و حاال هم، معاون او علی باقری در بروکسل 
اس��ت تا رایزنی     ها درباره زمان مذاکرات جدید با 
1+4 تکمیل شود.  پیش از این میخائیل اولیانوف، 
مذاکره کننده و س��فیر روس��یه در وین گفته بود 
»مذاکرات واقعی فقط در وین در قالب چند جانبه با 

مشارکت نیابتی مناسب ایاالت متحده امکان پذیر 
است«. وزیر خارجه ایران، این موضع روس    ها را رد 
نکرده که »به زودی« پ��س از مذاکرات باقری در 
بروکسل درباره زمان مذاکره با 1+4 ایران مذاکرات 
را از س��رخواهد گرفت، ولی تلویحاً به طرف های 
حاضر در مذاکرات گفته که ایران مذاکره هسته ای 
را به »فرم��ت وین « مح��دود نمی داند: »آنها باید 
مش��خص کنند چه زمانی می خواهن��د به برجام 
بازگردن��د.«  امیرعبداللهی��ان همچنین با گفتن 
این جمله کوتاه ک��ه » نمی خواهیم از بن بس��ت 
وارد مذاکره شویم« غیرمستقیم صحبت های دو 

هفته قبل س��عید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
خارجه در جمع خبرنگاران را تأیید کرد که گفته 
بود:»نقط��ه ای ک��ه گفت وگو     ها زمین گذاش��ته 
ش��ده، نقطه Comprimise)مصالحه( دو طرف 
نبود. نقطه ای که در دور ششم گفت وگو به زمین 
افتاد، نقط��ه اختالفی بود.«  ای��ن موضع ایران که 
البته تاکنون به طور صریح و علنی ابراز نشده، در 
شرایطی است که طرف های دیگر مذاکره کننده از 
جمله روسیه، معتقدند تا پایان دور ششم مذاکرات 
در وین در اوایل تیرماه ، 90 درصد اختالفات بین 
طرفین حل شده بود. اولیانوف هفته قبل گفته بود 

که 90 درصد از چالش های مربوط به احیای برجام 
در آخرین دور مذاکرات وین حل شده بود. هرچند 
تأیید کرده که 10 درصد باق��ی مانده موضوعات 
» بحث برانگیز « بودند، اما تأکید کرده است:  » شانس 
موفقیت نسبتاً زیاد است.« این در حالی است که 
وزیر خارجه ایران تأکی��د دارد که قبل از هرچیز، 
طرف ه��ای مذاکره کننده در وین باید مش��خص 
کنند که »چگونه نش��ان خواهند داد تحریم های 
ذیل برجام برداشته خواهد شد.«  امیرعبداللهیان 
همچنین دیروز به س��فر قریب الوق��وع مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره کرد و گفت:»ما 
قصد نداریم رف��ت و آمدهای رافائل گروس��ی را 
هیجانی کنیم. توافقی با آژانس داریم و تاریخ     هایی 
تعیین می شود و اصل اینکه وی به تهران می آید 
قطعی است ولی ذکر جزئیات مهم نیست. « دیروز 
همچنین ش��بکه »پرس تی وی« ب��ه نقل از یک 
منبع گزارش داد برخالف ادعای برخی رسانه های 
امریکایی، ایران رسماً آمادگی خود را برای مذاکره 
با سه کشور اروپایی امضاکننده برجام، در تهران یا 
در پایتخت های این سه کشور اعالم کرده است. این 
منبع افزود که ایران از سه کشور اروپایی برای سفر 
به تهران دعوت کرده یا برای چنین گفت وگو    هایی 
پیشنهاد سفر به پایتخت های این سه کشور را داده، 

اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است. 
امیرعبداللهی��ان همچنی��ن تأکید ک��رد که اگر 
طرف امریکایی برای مذاکرات مصمم اس��ت باید 
10میلیارد دالر از دارایی های بلوکه ش��ده ایران را 

برای نشان دادن حسن نیت خود آزاد کند.

 مسئوالن وزارت خارجه اعالم کردند ایران تا قبل از پایان نوامبر به مذاکرات بازمی گردد 
اما گفت و گوها را از محتوای به بن بست رسیده وین شروع نمی کند

تهران:ازبنبستوینشروعنمیکنیم

شمارش دستی آرای
 2000 حوزه انتخاباتی عراق کلید خورد

کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق از صبح دیروز بازشماری 
دس�تی آرا در بی�ش از 2ه�زار ح�وزه أخ�ذ رأی را ش�روع کرد. 
به گزارش فارس به نقل »سومریه«، کمیساریای عالی مستقل انتخابات 
عراق سه    شنبه شب خبر داد که بررسی شکایت   ها به نتایج اولیه انتخابات 
به پایان رسیده و از دیروز هم شمارش دستی آرای ماه )اکتبر( را که میان 
2هزار و 340 نامزد از جمله 9۵0 زن برگزار شد، شروع کرد. در بیانیه ای 
که کمیساریا منتشر کرده، آمده است: » شورای کمیساریای عالی مستقل 
انتخابات عراق تصمیم دارد صندوق های رأی برخی از حوزه    هایی را که 
درباره آن شکایت وجود دارد، باز کند.« کمیساریای انتخابات عراق تأکید 
کرد، فرآیند بازشماری آرا در استان نینوا و پس از آن در استان بابل روز 
پنج  شنبه و بغداد در روز جمعه انجام می شود. کمیساریا گفت که درباره 
شکایت ها، نظرات خود را پس از مشخص شدن نتیجه شمارش دستی 
آرا، به سازمان قضایی انتخابات ارس��ال خواهد کرد. این نهاد از وکالی 
نامزد   هایی که شکایت داشتند، خواست که برای نظارت بر روند شمارش 

دستی، در مراکز اخذ رأی حضور داشته باشند.


