
وقوع کودتای نافرجام در سودان و 
بازداشت 40 افسر 

تلویزیون دولتی سودان از وقوع کودتای نافرجام 
در این کشور خبر داد. به گزارش رویترز،  ارتش سودان 
در بیانیه ای ضمن اعالم خنثی شدن تالش ها برای 
کودتا در این کشور، از مردم سودان خواست تا با این 
کودتای شکست خورده مقابله کنند. در همین حال، 
سخنگوی شورای انتقالی سودان اعالم کرد که امور 
کشــور اکنون تحت کنترل قرار دارد و انقالب پیروز 
است. سخنگوی شورای انتقالی سودان از سودانی ها 
خواســت تا به خیابان ها بیایند و از کشورشان دفاع 
کنند. یک منبع سودانی گفت که ۴۰ تن از افسران 
ارتش متهم به دست داشتن در این کودتا، دستگیر 
شده اند. یک گروه کودتاچی قصد داشتند که کنترل 
اوضاع در این کشور را به دســت بگیرند. قرار است تا 
لحظاتی دیگر ارتش با صدور بیانیه ای رسمی جزئیات 
این کودتای نافرجام را تشریح کند. در سوم مردادماه 
۱۳۹۸ نیز در کشور سودان کودتایی نافرجام انجام شد. 
در آن زمان نیروهای مسلح سودان در بیانیه ای از وقوع 
کودتای نافرجام در این کشور خبر داد و اعالم کرد که 
شماری از افسران نیروهای مسلح از جمله رئیس ستاد 
مشترک و نیروهای امنیتی و اطالعاتی قصد داشتند 
تا علیه انقالب مردم سودان کودتا کنند که به شکست 
انجامید. نیروهای مسلح سودان هدف کودتاچیان را 
بازگرداندن رژیم سابق و بستن مسیر راه حل سیاسی 
برای تشکیل یک دولت غیر نظامی که از خواسته های 
مردم این کشور است، عنوان کردند. قبل از آن یعنی 
در ۲۱ تیر ماه همان سال نیز شورای نظامی انتقالی 
ســودان اعالم کرده بود که کودتای نظامی علیه این 
شورا را خنثی کرده است. کمیته امنیت و دفاع وابسته 
به شورای نظامی انتقال سودان در همان زمان اعالم 
کرد: شــماری از افسران ســودانی قصد کودتا علیه 
شورای نظامی انتقالی را داشــتند که تالش آنها به 
شکست انجامید. دولت »عمر البشیر« ۲۲ فروردین 
ماه سال ۱۳۹۸ با دخالت ارتش سودان سرنگون شد 
و پس از آن، ارتش سودان با تشکیل نهادی با عنوان 
شورای نظامی انتقالی به ریاست ژنرال »عبدالفتاح 
البرهان« قدرت را در این کشــور در دســت گرفت. 
سرنگونی البشیر، گروه های معترض سودانی را راضی 
نکرد و آنها همچنان خواستار کنار رفتن نظامیان و 
انتقال مسالمت آمیز قدرت به یک شورای غیر نظامی 

و تشکیل یک حکومت دمکراتیک هستند.
    

لیبرال ها پیروز انتخابات کانادا؛
 ترودو  در قدرت  می ماند

ســی.تی.وی نیوز اعالم کرد کــه لیبرال ها در 
انتخابات فدرال ۲۰۲۱ با دولت اقلیت پیروز خواهند 
شد و جاســتین ترودو، رهبر لیبرال ها قدرت خود 
را در زمــان همه گیری کرونا حفــظ خواهد کرد. به 
گزارش اسی.تی.وی نیوز، این خبر پس از بسته شدن 
حوزه های رأی گیری انتخابات در سراسر کانادا منتشر 
شد. ارین اوتول، رهبر حزب محافظه کار، رقیب اصلی 
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا شکست خود را در 
انتخابات سراسری پذیرفت. اوتول در سخنرانی خود 
در ســتاد انتخابات حزب اونتاریو گفت: من با ترودو 
صحبت کردم و به خاطر مبــارزات انتخاباتی اش به 
او تبریک گفتم. در حالی کــه صف های طوالنی در 
برخی از حوزه های  رای گیــری موجب تمدید زمان 
رای گیری شد، نتایج اولیه نشان می دهد که لیبرال ها 
در ۱۵۶ کرسی انتخاب شده یا پیشرو هستند.  در این 
انتخابات ۳۳۸ حوزه فدرال بــرای رای گیری وجود 
داشته که یک حزب برای تشکیل دولت اکثریت باید 
حداقل ۱۷۰ کرسی را به دست آورد. بر اساس نتایج 
اولیه شمارش آرا حزب لیبرال ۱۵۶ کرسی و حزب 
اصلی رقیب یعنی محافظه کاران ۱۲۳ کرسی کسب 
کرده اند. در رقابت های ۲۰۱۹، لیبرال ها ۱۵۵ کرسی، 
محافظه کاران ۱۱۹ کرسی، بلوک کبکوا ۳۲ کرسی، 
حزب دموکراتیک جدید ۲۴ کرسی و حزب سبز دو 
کرسی داشتند، همچنین پنج نماینده مستقل و یک 
جای خالی در مجلس وجود داشت. جاستین ترودو 
پنجم اوت با اعالم برگزاری انتخابات فدرال، پارلمان 
اقلیت را منحل اعالم کرد و به دنبال پیروزی اکثریت 

پارلمان در این انتخابات بود. 

t oseei r ani . i r
جهان8

فرشاد گلزاری

هفته گذشته شــاهد انعقاد پیمان 
امنیتی آکوس میان آمریــکا، بریتانیا 
و اســترالیا بودیم که صدای فرانسه را 
درآورد. حاال با گذشت حدود یک هفته 
آرام آرام کشورهای اروپایی و نهادهایی 
مانند اتحادیه اروپا و ســایر جریان های 
ناسیونالیست حاکم بر قاره سبز در حال 
بازگو کردن نظــرات و مواضع خود در 
مورد این پیمان هستند؛ گویا آنها تازه 
سرشــان را از زیر برف بیرون آورده اند. 
در اولین واکنش )غیر از فرانســه(، روز 
گذشته )سه شنبه( شارل میشل، رئیس 
شورای اروپا، واشــنگتن را به بی وفایی 
متهم کــرد. او از ایــاالت متحده بابت 
موضوع زیردریایی های فرانسه و ایجاد 
توافق نظامی جدیــد در اقیانوس هند 
و آرام بــه ضرر پاریس به شــدت انتقاد 
کرد. انتقاد میشل که در حاشیه مجمع 
عمومی سازمان ملل در نیویورک و در 

جمع خبرنگاران انجام شد صریحا این 
مســاله را مطرح کرد که ایاالت متحده 
در مورد موضوع زیردریایی ها و تشکیل 
توافق نظامی جدیــد در اقیانوس هند 
و آرام خلف وعده کرده اســت. میشل 
اعالم کرد که اتحادیه اروپا از واشنگتن 
درخواست شفاف سازی دارد تا مقاصد 
اعالم شــده در همکاری بیــن ایاالت 
متحده، انگلیس و استرالیا را بهتر درک 
کند، زیرا این اقدام عجوالنه و خطرناک 
به هیچ وجه قابل درک نیست. از سوی 
دیگر هم اورزوال فــون درالین، رئیس 
کمیسیون اروپا از نحوه برخورد با فرانسه 
در خصوص معامله زیردریایی با استرالیا 
در چارچوب مشارکت امنیتی آمریکا، 
استرالیا و انگلیس انتقاد کرد. فون درالین 
که برآمده از حزب دموکرات مسیحی 
آلمان اســت و از نزدیکان آنگال مرکل، 
صدراعظم آلمان به شمار می رود معتقد 
است که این قرارداد اساساً می تواند اوضاع 
را به سمت و سویی سوق دهد که دیگری 
هیچ کشــوری نتواند به ایاالت متحده 
اعتماد کند و شراکت ها در همین نقطه 

با مشکل روبرو شــود. پس از انتقاد فون 
درالین، دولت آلمان هم روز گذشــته 
)سه شنبه( در راستای مواضع فرانسه، 
از ایاالت متحده بابت عقد پیمان امنیتی 
با استرالیا و انگلیس و قطعی کردن آن 
به بهای از دســت رفتــن توافق دفاعی 
قیمتی پاریس با کانبرا، انتقاد کرد. مایکل 
روث، وزیر امور اروپا در آلمان در نشست 
بروکســل به خبرنگاران گفته است که 
»ما نمی توانیم به دیگــران تکیه کنیم 
بلکه باید همکاری داشته باشیم و باید بر 
اختالفات خود درون اتحادیه اروپا غلبه 
کرده و با یک صــدا صحبت کنیم. همه 
ما باید پشت یک میز بنشینیم و اعتماد 
از دست رفته باید بازسازی شود و بدیهی 
است که این امر آســان نخواهد بود، اما 
ما می خواهیم مشارکت سازنده داشته 
باشیم«. از سوی دیگر کلمنت بون، وزیر 
امور اروپا در فرانسه، روابط با استرالیا را 
بسیار دشوار توصیف کرد. او از حمایت 
اتحادیه اروپا اســتقبال و تأکید کرد که 
این یک مســاله اروپایی است، نه اینکه 
فقط مشکل فرانسه باشد و اتحادیه باید 

در دفاع از منافع خود قاطع تر عمل کند؛ 
هرچند مشخص نیست که این اتحادیه 
چه اقداماتی را می تواند به سرعت انجام 
دهد. فارغ از این مواضع به نظر می آید که 
اروپایی ها حاال به دنبال چرخش روابط 
اقتصادی شان با استرالیا هستند. در این 
راســتا رویترز گزارش داده که سفیران 
اتحادیه اروپا در راستای نمایش خشم 
این بلوک سیاسی - اقتصادی تدارکات 
برای افتتاحیه شورای تجاری و فناوری 
در تاریخ ۲۹ سپتامبر با ایاالت متحده را به 
تعویق انداختند. این گردهمایی  که از آن 
به عنوان پیشرفت مهم در ائتالف ترانس 

آتالنتیک یاد می شود گویا فعالً تحت تاثیر 
نزاع میان فرانســه با آمریکا، بریتانیا و 
استرالیا قرار گرفته است. در ادامه گزارش 
رویترز آمده است که دو دیپلمات اتحادیه 
اروپا گفته اند که این نهاد خواستار حذف 
مذاکرات مقدماتی اتحادیه اروپا با شورای 
تجارت و فناوری ایاالت متحده از دستور 

کار امروز )چهارشنبه( شده است.
 قاره سبز به دنبال اعاده حیثیت 

نکته مهم این اســت که فرانسه در 
حال ارزیابی تمام گزینه ها در واکنش به 
لغو قرارداد ۴۰ میلیارد دالری زیردریایی 
با استرالیاست اما مساله مهمتر این است 
که آلمان در مقام دفاع از فرانسه برآمده و 
اعالم کرده که واشنگتن و کانبرا به اعتماد 
میان متحدان که احیای آن بسیار دشوار 
خواهد بود، لطمه زده اند. این موضع آلمان 
به نوعی نشان می دهد که برلین و پاریس 
به عنوان دو موتور محرک و اصلِی اتحادیه 
اروپا تا حد زیادی علیه آمریکا، استرالیا 
و بریتانیا با یکدیگر همراه هستند. این 
همراهی بــه نوعی نشــان می دهد که 
بســیاری از تحلیل ها در مورد نگاه جو 
بایدن به اروپا و عملکرد وی درمورد قاره 
 سبز،  کاماًل با اشــتباه و خطای تحلیلی 
روبرو بوده است. کارشناسان و ناظران 
اروپایی معتقد بودند کــه بایدن پس از 
استقرار خود در کاخ سفید، شکاف هایی 
که ترامــپ و تیمش طی چهار ســال 
زمامداری در آمریکا میان این کشــور 
با اتحادیه اروپا بــه وجود آورده را ترمیم 
می کند اما دو پرونده به خوبی نشــان 
می دهد که این اتفاق نــه تنها رخ نداد، 
بلکه بایدن همانند ترامپ و شاید کمی 
متفاوت تر از او عمل کرده است. پرونده 
اول که اعتماد اروپا به آمریکای بایدن را 
خدشه دار کرد، خروج نظامیان این کشور 
از افغانســتان و تخلیه همسایة شرقی 
ایران بود. واقعیت این است که بسیاری 
از کشورهای اروپایی و حتی بریتانیا هم 
از این اقدام واشنگتن خبر نداشتند و حاال 
جز هزینه و انتقادهای گوناگون چیزی 
برای آنها به جای نمانده است. پرونده دوم 

هم پیمان آکوس بود که صدای فرانسه 
و حاال بســیاری از دیپلمات های ارشد 
این قاره را درآورده است. این دو پرونده 
به نوعی باعث شده تا اروپایی ها بار دیگر 
در فکری عمیق فــرو بروند تا جایی که 
طی روزهای اخیر چندین بار اعالم شده 
که کشورهای عضو این اتحادیه به دنبال 
راه انداختن ارتش اروپایی مستقل برای 
دفاع از خود در برابر تهدیدات احتمالی 
هستند. فرانسه و سایر کشورهای اروپایی 
معتقدند کــه ماندن در پیمــان ناتو به 
معنای تکیه کردن به آمریکاست و این 
در حالیســت که ایاالت متحده هنوز با 
شریک سنتی خود یعنی بریتانیا که به 
تازگی از جمع کشورهای اتحادیه اروپا 
خارج شده، وارد مناسبات پیدا و پنهان 
جدید شده است. اینکه ژان ایو لودریان، 
وزیر خارجه فرانسه در جمع خبرنگاران 
در نیویورک و در حاشیه نشست مجمع 
عمومی ســازمان ملل از آمریکا انتقاد و 
مجدداً اعالم می کنــد که انعقاد پیمان 
آکوس به منزله »خیانت و خنجر از پشت 
به پاریس« تلقی می شود، نشان می دهد 
که فرانسه و سایر کشورهای اروپایی به 
دنبال اعاده حیثیت خود از واشــنگتن 
هستند؛ چراکه  بی تفاوتی ایاالت متحده 
به واکنش اروپایی هــا؛ احتمال تکرار 
تجربه فرانسه را برای آنها تقویت می کند؛ 
تجربه ای که برای فرانسه حدود ۴۰ تا ۵۰ 

میلیارد دالر آب خورد! 

اولین واکنش  اروپایی ها به پیمان آکوس، انتقاد از بدعهدی آمریکا بود؛

سلب اعتماد به روش بایدن

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

جهاننما

اروپایی ها معتقد بودند که 
بایدن پس از استقرار خود 

در کاخ سفید، شکاف هایی 
که ترامپ و تیمش طی چهار 

سال زمامداری در آمریکا 
با اتحادیه اروپا به وجود 

آورده را ترمیم می کند؛ اما 
خروج یکباره از افغانستان 

و انعقاد پیمان آکوس خالف 
این تحلیل را نشان داد 

بی تفاوتی ایاالت متحده به 
واکنش اروپایی ها؛ احتمال 

تکرار تجربه فرانسه را 
برای آنها تقویت می کند؛ 
تجربه ای که برای فرانسه 

حدود 40 تا 50 میلیارد دالر 
آب خورد!
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منابع خبری عبری از هک سرورهای شرکت ارتباطات رژیم صهیونیستی خبر دادند. شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی 
اعالم کرد که هکرها به سرورهای شرکت مخابراتی رژیم صهیونیستی که به شرکت های بزرگ اسرائیلی خدمات تلفنی ارائه می دهد، 
نفوذ کرده اند. وبسایت وای نت نیز در این باره گزارش داد که این حمله سیستم های ارتباطی زنجیره ای طوالنی از شرکت ها در 
بخش تجاری را فلج کرده است و هکری که خود را می نامد اطالعات ۸۰۰۰ مشتری را برای 
فروش ارائه کرده است. جوالن اشتون، مدیر شرکت مذکور تأیید کرد که هکرهای خارجی به 
سیستم های این شرکت نفوذ کرده اند و آنها از ارائه خدمات به مشتریان جلوگیری می کنند. 
وای نت در ادامه اعالم کرد که شرکت های دیگر پس از هک، توقف روند خدمات رسانی را 
به مشــتریان خود گزارش داده اند. طبق این گزارش، هکرها از طریق واتساپ مکاتبات با 

مشتریان را منتشر کرده اند.

شورای عالی دولت لیبی از پارلمان این کشور خواست انتخابات ریاست جمهوری را که قرار است ۲۴ دسامبر برگزار شود، دست 
کم یک سال به تعویق بیندازد. به گزارش المیادین، شورای عالی دولت لیبی از پارلمان این کشور خواست به دلیل اینکه در حال 
حاضر اتفاق نظری درباره قانون انتخابات وجود ندارد، انتخابات ریاست جمهوری را که قرار است ۲۴ دسامبر برگزار شود، دستکم 
به مدت یک سال به تعویق بیندازد. از زمانی که عقیله صالح، رئیس پارلمان لیبی قانون 
انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کرد، برخی اختالف نظرهای سیاسی در لیبی حاکم 
شدند. خالد المشری، رئیس شورای عالی دولت لیبی در کنفرانس مطبوعاتی در طرابلس 
تاکید کرد: ما اینکه پارلمان قانون انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کرده باشد، قبول 
نداریم و این اقدام بدون رای گیری قانونی و یا هر گونه توافقی انجام شد و برخی از نمایندگان 

نیز در این مورد با ما هم عقیده هستند.

کابینه لیبی خواستار تعویق انتخابات ریاست جمهوری شدشرکت مخابراتی رژیم صهیونیستی هک شد

وزیر خارجه عربستان گفت که ظهور القاعده، داعش 
و طالبان در افغانســتان واقعا مایه نگرانی جدی اســت. 
شاهزاده فیصل بن فرحان آل ســعود، وزیر امور خارجه 
عربســتان در مصاحبه با ایندیا تودی گفت: تروریســم 
فراملی یک نگرانی اســت. در حال حاضر طالبان متعهد 
شده است که خاک افغانســتان برای تروریسم استفاده 
نخواهد شــد. این شــاهزاده ســعودی همچنین گفت 
که عربســتان هیچ ارتباطی با دولت جدیــد طالبان در 
افغانستان ندارد. او گفت که کشورش قبل از به رسمیت 
شــناختن این رژیم جدید منتظر خواهد بود و اوضاع را 
رصد می کند. عربستان سعودی یکی از سه کشوری بود 
که رژیم طالبان را در دهه ۱۹۹۰ به رسمیت شناخت. وزیر 
خارجه عربســتان گفت: ما خواهان فراگیری و اطمینان 
از صلح و ثبات در افغانستان هســتیم. من با وزیر خارجه 
هند در مورد این موضوع صحبت کردم و با هند به توافق 

رسیدم. روز یکشنبه سوبرانیام جایشانکار، وزیر خارجه 
هند با همتای ســعودی خود رایزنی کــرد. وزیر خارجه 
عربستان روز شنبه برای سفری سه روزه وارد دهلی نو شد. 
او گفت که پروازهای بین هند و عربستان به زودی برای 
سفر سیاحتی و همچنین ســفرهای زیارتی از سر گرفته 
می شــود. به دلیل پاندمی کرونا پروازها به حالت تعلیق 

درآمده است.

روزنامــه نیویورک تایمز از اســتقرار ۲۰۰۰ ســرباز 
آمریکایی در عراق برای بازه زمانــی ۹ ماهه خبر داد. این 
روزنامه نوشــت، با وجود اینکه واشنگتن برنامه هایش را 
برای پایان دادن به ماموریت های نظامی آمریکا در عراق 
اعالم کرد، اما در حال استقرار ۲۰۰۰ سرباز در این کشور 
است. این سربازان از لشکر پیاده نظام چهارم ارتش آمریکا 
برای بازه زمانی ۹ ماهه جایگزیــن تیم ضربی پیاده نظام 
۲۶ گارد ملی ارتش لوئیزیانا می شــوند. خبرنامه محلی 
ایالت کلورادو نیز گــزارش گرد این ســربازان به تامین 
امنیت و حفاظت، کمک رسانی و مشــورت به نیروهای 
امنیتی عراق و همچنین تامین دفاع هوایی علیه حمالت 
و آموزش نیروهای عراقی در این کشور می پردازند. یکی از 
سخنگوهای پنتاگون نیز گفت، استقرار این نیروها بخشی 
از جابجایی عادی واحدهای نظامی برای پشتیبانی از ادامه 
عملیات نیروی ویژه مشترک است که با هدف هماهنگی 

عملیات علیه داعش ایجاد شده اند. در ژوئیه سال جاری 
میالدی، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا عالم کرد که 
ماموریت ضربتی این کشور تا پایان سال جاری میالدی 
پایان می یابد اما ارتش آمریکا حضورش در عراق را برای 
آموزش و توصیه به نیروهای این کشــور حفظ می کند. 
نیروهای ضربت آمریکا بر اساس توافق بین دولت باراک 

اوباما و بغداد، سال ۲۰۱۱ از عراق خارج شد.

عربستان: ظهور طالبان در افغانستان مایه نگرانی جدی استآمریکا ۲۰۰۰ سرباز در عراق مستقر می کند
خبرخبر


