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اروپا همچنان از خشــم به خود می پیچد. 
پس از چند روز ســکوت نسبی ، حاال رهبران 
اروپایــی به حرف آمده انــد. پولتیکو در مقاله 
مفصلی نوشت که رهبران ارشد اتحادیه اروپا 
به طور علنی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا 
را بــه خیانــت و بی وفایی نســبت به ائتالف 
ترانــس آتالنتیــک متهم کردند و خواســتار 
توضیح او برای گمراه سازی فرانسه و شرکای 
اروپایی اش در توافق راهبردی جدید با انگلیس 
و استرالیا شــدند. ســفیران اتحادیه اروپا در 
راستای نمایش خشم این بلوک، تدارکات برای 
افتتاحیه شورای تجاری و فناوری در تاریخ ۲۹ 
سپتامبر با ایاالت متحده را به تعویق انداختند؛ 
گردهمایی ای که از آن به عنوان پیشرفت مهم 

در ائتالف ترانس آتالنتیک یاد می شد.  
پولتیکــو در ادامه نوشــت کــه نکوهش 
غیرعادی رئیس جمهــوری جدید آمریکا که 
انتخابش در سراســر اروپا بــه عنوان فرصتی 
بــرای احیای روابط پس از چهارســال جنگ 
طلبی دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشــین 
آمریکا جشــن گرفته شد، چشم انداز اختالفی 
شدید و طوالنی بین قدرت های غربی را نشان 

می دهد.
»شارل میشــل« رئیس شــورای اروپا در 
حاشــیه مذاکــرات مقامات ارشــد جهان در 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 
گفت وگو با  خبرنگاران در نیویورک گفت: »با 
بایدن به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا، 
این کشــور بار دیگر )به عرصــه بین المللی( 
بازگشته اســت. معنی اینکه آمریکا بازگشته 
است، چیســت؟ آیا آمریکا به آمریکا بازگشته 

یا جای دیگری؟ ما نمی دانیم.«
وی افزود:» بایدن با شکســت در مذاکره و 
رایزنی با رهبــران اتحادیه اروپا درباره راهبرد 
جدید ایندو-پاسفیک که بر اساس آن استرالیا 
قرارداد خرید زیردریایی از فرانسه را لغو کرد، 
یک توافقی را بی اعتبار کرد که رهبران جهان 
بعد از ســاعت ها مذاکره در اجالس گروه۷ در 
انگلیس به آن دســت یافته بودند. آنها توافق 
کردند در مقابــل حکومت های خودکامه و به 
ویژه چین متحد باشــند.« ایــن مقام اروپایی 

افزود: »اصل ائتالف، وفاداری و شفافیت است 
و ما شــاهد هســتیم که به وضوح شفافیت و 
وفاداری وجــود ندارد.« اورســال ون در الین 
رئیس کمیســیون اروپا نیز در مصاحبه با سی 
ان ان نارضایتی خود را از این اقدام بایدن ابراز 
کرد و گفت نوع رفتار با فرانسه »ناپذیرفتنی« 
بوده و از بایدن خواســت دربــاره آن  توضیح 

دهد.
پولیتیکو نوشت که با حمایت شارل میشل  
و ون در الین از امانوئل مکرون رئیس جمهوری 
فرانسه که تاکنون موضع گیری علنی نداشته و 
در نشســت های ســازمان ملل شرکت نکرده 
اســت، به نظر می رســد خطر بروز اختالفات 
طوالنی بیــن آمریکا و شــرکای اروپایی اش 

بروز کرده اســت که می تواند از سوی چین و 
روسیه و دیگر رقبا مورد بهره برداری قرار گیرد 
و جلوگیری از یک رسوایی را برای ائتالف غرب 

دشوار سازد.
رئیس  شــورای اروپا تاکید کــرد که این 
اختالفات فقط بر ســر منافع اقتصادی فرانسه 
نیســت بلکه بخشــی از الگوی بی توجهی و 
بی اعتنایی به متحــدان اروپایی و منافع آن از 
ســوی چهار رئیس جمهوری آمریکا است که 
از دوران ریاســت جمهوری جورج دبلیو بوش 
شــروع شــد که تصمیم گرفت جنگ عراق و 

افغانستان را آغاز کند.
میشــل گفت بایدن بســیار درباره احیای 
روابــط ترانس-آتالنتیک ســخن گفت اما با 

تصمیم خود به دنبال طرح ترامپ برای خروج 
از افغانستان، متحدان اروپایی اش را تحت فشار 
قرار داد و با اعالم این توافق عجیب با استرالیا، 
بر شــدت اقدامات خود افــزود. یک دیپلمات 
اسکاندیناوی گفته است آلمان نیز در نگرانی 
فرانســه درباره بی اعتنایی بــه اتحادیه اروپا 
درباره این توافق شــریک است. دولت آلمان 
دیروز)سه شنبه( در راســتای مواضع فرانسه، 
از ایاالت متحده بابت عقــد پیمان امنیتی با 
استرالیا و انگلیس و قطعی کردن آن به بهای 
از دســت رفتن توافق دفاعی قیمتی پاریس با 
کانبرا، به شــدت انتقاد کرد. با وجود سکوت 
مکرون، فرانســه با فراخواند ســفیران خود و 
وعده عقب نشــینی از توافق تجارت آزاد بین 

اتحادیه اروپا و اســترالیا، اقدام جدید آمریکا و 
کشورهای انگلیس و اســترالیا را تالفی کرده 
است. فرانســه در حال ارزیابی تمام گزینه ها 
در واکنش به لغو قــرارداد ۴۰ میلیارد دالری 
زیردریایی بــا استرالیاســت. در همین حال 
بزرگتریــن متحد آن، آلمــان در مقام دفاع از 
فرانســه برآمد و گفت واشــنگتن و کانبرا به 
اعتماد میــان متحدان که احیای آن بســیار 

دشوار خواهد بود، لطمه زده اند.
اتحادیــه اروپا از مدتها قبــل درباره انگیزه 
واقعی فرانســه برای برخورداری از اســتقالل 
راهبردی ابراز تردید کرده است. برخی بر این 
باورند که این راهبرد، سرپوشــی برای توسعه 
اقتصادی فرانســه به نفع پیمانــکاران دفاعی 
است. اســترالیا تاکید دارد که پیشنهاد ایاالت 
متحده برای دسترســی به فناوری هسته ای 
آمریکا به منظور ســاخت زیردریایی هسته ای 
بــه حدی خوب بــود که نتوانســت آن را رد 
کند. بعد از انگلیس در ســال ۱۹۵۸، استرالیا 
دومین کشوری است که به چنین فناوری ای 
دسترسی می یابد و به کانبرا اجازه می دهد که 
به واشــنگتن برای جلوگیری از قدرت گرفتن 

چین کمک کند.
اســترالیا اعالم کرد، با این شراکت امنیتی 
 )AUKUS( آکــوس  جدید تحت عنــوان 
ســفارش زیردریایی متعارف از فرانسه را لغو 
می کند. این مناقشه همچنین مذاکرات تجارت 
آزاد میان اتحادیه اروپا و استرالیا را در هاله ای 
از ابهام فرود برده است. این مذاکرات هنوز در 
جریان اســت و دور بعدی آن برای ماه اکتبر 
برنامه ریزی شده است اما مشخص نیست ادامه 

یابد یا خیر.
اکنــون کلمنت بــون، وزیر امــور اروپا در 
فرانســه روابط با اســترالیا را »بسیار دشوار« 
توصیف کرده اســت. او از حمایــت اتحادیه 
اروپا استقبال و تأکید کرد که این یک مساله 
اروپایی اســت، نه اینکه فقط مشــکل فرانسه 
باشــد و اتحادیه باید در دفــاع از منافع خود 
قاطع تر عمل کند، هرچند مشخص نیست که 
این اتحادیه چه اقداماتی را می تواند به سرعت 

انجام دهد.

اتحادیه اروپا، آمریکا را به »بی وفایی« متهم کرد

حمالت لفظی اروپا علیه بایدن
افتتاحیه شورای تجاری و فناوری آمریکا و اروپا لغو شد

سی تی وی نیوز اعالم کرد که لیبرال ها در انتخابات فدرال ۲۰۲۱ با دولت 
اقلیت پیروز خواهند شــد و جاســتین ترودو، رهبر لیبرال ها قدرت خود را در 
زمان همه گیری کرونا حفظ خواهد کرد. 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 
سراســری پذیرفت. اوتول در ســخنرانی خود در ستاد انتخابات حزب اونتاریو 
گفت: »من با ترودو صحبت کردم و به خاطر مبارزات انتخاباتی اش به او تبریک 
گفتم.« در حالی که صف های طوالنی در برخی از حوزه های  رای گیری موجب 

تمدید زمان رای گیری شد.

پیروزی متحدین ترودو در انتخابات کانادا 
روزنامه االخبار لبنان جزئیات طرح پیشــنهادی حمــاس به مصر برای 
تبادل اســرا را فاش کرد.به گزارش ایســنا، پیش از این عضو دفتر سیاسی 
حماس اعالم کرد که این جنبش به میانجیگران نقشــه راه واضحی را برای 

معامله تبادل اسرا داده است.
در این راستا روزنامه االخبار نوشت که پیشنهاد جنبش حماس شامل دو 
گزینه است، یا معامله جامع و فراگیر تبادل اسراء که در یک مرحله اجرایی 
شود و شامل آزادی بازداشت شدگان قرارداد ۲۰۱۱ از جمله زنان، کودکان، 
بیماران و همچنین کســانی باشد که دارای حکم های باال هستند یا تقسیم 

این قرارداد به دو مرحله مجزا.

طرح پیشنهادی حماس برای تبادل اسرا 
یک رســانه عرب زبان از اخراج برادر نخست وزیر سابق لبنان از عربستان 
ســعودی و مصادره خانه وی خبر داد. روزنامه االخبار چاپ لبنان نوشــت: 
برخی اطالعات حاکی از آن اســت که ریاض حدود ســه هفته قبل از ایمن 
حریری، برادر سعد حریری، نخســت وزیر سابق لبنان خواسته است که به 
همراه خانواده اش این کشــور را ترک کنند. طبق این گزارش، مقامات خانه 
ایمن حریری را مصادره کرده و از او خواسته شده که به امارات برود. االخبار 
در ادامه نوشــت که این تصمیم در راســتای تســویه بدهی سعد حریری و 
دارایی های شرکت »سعودی اوجیه« که بالغ بر چهار میلیارد دالر آمریکاست 

اتخاذ شده است. 

اخراج برادر سعدحریری از عربستان 

یکه تازی ترامپ در اردوگاه جمهوری خواهان

نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می دهد 
که دونالد ترامپ از حمایت های بیشــتری در 

مقایسه با دیگر هم حزبی هایش برای نامزدی 
از سوی جمهوری خواهان در انتخابات ۲۰۲۴ 

برخوردار است. به گزارش هیل، براساس نتایج 
نظرسنجی جدید مشترک »هاروارد کپس« و 
مرکز افکارسنجی »هریس« مشخص شد که 
اگر دونالد ترامپ تصمیم بگیرد بار دیگر برای 
حضور در کاخ سفید نامزد شود، وی بخت اول 
پیروزی در انتخابــات درون حزبی جمهوری 
خواهــان برای حضــور در انتخابات ریاســت 

جمهوری سال ۲۰۲۴ خواهد بود.
در این نظرسنجی مشخص شد که تقریبا از 
هر ۱۰ نفر شــش نفر )۵۸ درصد( اعالم کرده 
اند موافق حضور ترامــپ در انتخابات ۲۰۲۴ 
هســتند. نتایج این نظرسنجی نشان می دهد 

که ممکن اســت حزب جمهوری خواه پس از 
شکســت در انتخابات قبلی ، شــانس دیگری 
در اختیار ترامپ قرار دهد. هیچ کدام از دیگر 
احتمالی جمهــوری خواهان در  نامزدهــای 
انتخابات سال ۲۰۲۴ به اندازه ترامپ از بخت 
بیشتری برای جلب حمایتها در نامزدی در این 
انتخابات برخوردار نیست. مایک پنس معاون 
ترامپ با حدود ۱۳ درصــد حمایت در میان 
رای دهندگان حامی جمهوری خواهان در رده 
دوم  و »ران دســانتیس« فرماندار فلوریدا نیز 
۹ درصد حمایت ها را از آن خود کرده اســت. 
در رده هــای بعدی »نیکی هیلــی« نماینده 

سابق آمریکا در سازمان ملل و سناتور »مارکو 
روبیو« قــرار دارند که حمایت کمی را در این 
نظرسنجی بدست آورده اند. »مارک پن« یکی 
از مســئوالن این نظرســنجی مشترک گفت: 
ترامپ از پیشــتازی باالیی در مقایسه با دیگر 
نامزدهای احتمالی جمهوری خواهان برخوردار 
است. از زمان پایان انتخابات ریاست جمهوری 
که منجــر به پیروزی جو بایدن شــد، گمانه 
زنی هــای مختلفی در مــورد احتمال حضور 
دوباره ترامپ در انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریکا مطرح شده اما هنوز حضور وی قطعی 

نشده است.

انفجارهای چند روز گذشــته در اســتان شرقی ننگرهار 
افغانســتان که گروه تروریستی داعش مســوولیت آن را به 
عهده گرفت نگرانی های داخلی و خارجی از بازگشت داعش 

و القاعده در این کشور را افزایش داده است. 
به گزارش ایرنا،در انفجارهای سه روز گذشته  در ننگرهار  
که گروه تروریستی داعش با صدور اطالعیه ای مسوولیت آن 
را به عهده گرفت ، ۳۵ نفر از نیروهای طالبان و غیر نظامیان 

کشته شدند.
براساس گزارش های تائید نشده، گروه تروریستی داعش 
با صدور  اطالعیه ،با تکفیر طالبان، خواستار جهاد علیه این 

گروه شده است.
 یک منبع آگاه که خواســت نامش محفوظ بماند به ایرنا 
گفت که فرماندهــان جنگی طالبان از بازگشــت داعش با 
حمایت آمریکا و آغاز یک جنگ خونین دیگر بشدت نگران 
هســتند و از مردم خواسته اند طالبان را در مقابله با داعش 

حمایت کنند. 
وی افــزود داعــش می تواند چالش جدی بــرای امنیت 

افغانستان باشد.
به گفته طالبــان ،حضور داعش در اســتانهای ننگرهار، 
 نورســتان، کنــر و در برخــی از شهرســتانهای اســتان 

غزنی جدی است.
»مطیع اهلل خروتی« از فعاالن سیاســی  افغانســتان با 
هشــدار در باره خطر احیای دوباره  تروریسم در افغانستان 
گفت که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان مبارزه 

با گروههای تروریستی پیچیده شده است. 
وی با بیان اینکه هم اکنون داعش از  کشورهای همسایه 
وارد  افغانســتان می شــود خاطرنشــان کرد که با توجه به 
حمالت اخیر گروه داعش، طالبان بهتر اســت به مشــورت 
کشورهای خارجی و بویژه برخی از همسابه ها در  باره داعش 

توجهی نکند.
»دیوید مارتینو« سفیر سابق فرانسه در افغانستان هم 
گفته اســت که داعش در افغانستان تجدید نیرو کرده و 

صدها نیروی جنگی و انتحاری دارد.
رســانه های افغانستان به نقل از مارتینو، در گفت وگو 
با »لوموند« نوشتند: افراد داعش که از  طالبان جدا شده 
و به  این گروه  تروریستی پیوسته اند در بلند مدت خطر 

جدی محسوب می شوند.
وی با اشاره به حمله انتحاری داعش در  فرودگاه کابل 
در جریان خروج نیروهای آمریکایی تصریح کرد که تهدید 

این گروه تروریستی در افغانستان جدی است.

سخنگوی طالبان با اعالم انتصابات جدید در کابینه موقت 
گفت بنا به تصمیم رهبر این گروه، مراســم تحلیف لغو شده 
است. به گزارش ایرنا، »ذبیح اهلل مجاهد« سخنگوی طالبان در 
کنفرانس خبری امروز سه شنبه )۳۰ شهریور( گفت: »حاجی 
نورالدین عزیزی«، سرمایه گذار و شخصیت برجسته از والیت 
پنجشیر به عنوان سرپرست وزارت بازرگانی و تجارت،  »صدر 
ابراهیم«  معاون وزیر کشور، »مال عبدالقیوم ذاکر« به عنوان 
معاون وزیر دفاع  و »قلندر عباد« به عنوان سرپرست جدید 
وزارت بهداشــت منصوب شده اســت. وی خاطر نشان کرد 
همچنین »مال محمــد ابراهیم« به عنــوان معاون امنیتی 
وزارت کشور ،نظرمحمد مطمئن به عنوان سرپرست کمیته 
ملی المپیک ، »مجیب الرحمــان عمر« معاون وزارت انرژی 
و برق، »غالم غــوث« به عنوان معــاون وزارت ضد حوادث، 
محمدفقیر به  سرپرســت اداره آمار مرکــزی، »محمدگل 
محمد« به عنوان معاون وزارت مــرزی، »گل زرین کوچی« 
به عنوان معاون دوم وزارت مرزی، »ارسال خروتی« به عنوان 
معاون وزارت مهاجرین، »لطف اهلل خیرخواه«  معاون حرفه ای 
وزارت تحصیــالت عالی و »نجیب اهلل« به عنوان رییس اداره 
انرژی اتمی از سوی طالبان تعیین شده اند. ذبیح اهلل مجاهد، 
سخنگوی طالبان، همچنین گفت که در انتصابات به تخصص 

افراد توجه شده است. سخنگوی طالبان در پاسخ به پرسش  
خبرنگاران در باره  تشکیل کابینه فراگیر گفت که با انتخاب 
نمایندگانــی از اقلیت ها از جملــه هزاره ها، کابینه ای فراگیر 
تشــکیل شده است. وی تصریح کرد برای زنان نیز مشاغلی 
در دولت در نظر گرفته شــده  اســت. ســخنگوی طالبان 
همچنین گفت: بسیاری از کشورهای منطقه با ما در تماس 
هستند و مشورت های آن ها خیر خواهانه است، اما آنها نمی 
توانند در  امور داخلی افغانستان دخالت کنند. مجاهد درباره 
ســفر رئیس بهداشت جهانی نیز گفت: سفر رئیس سازمان 
بهداشــت جهانی به کابل در روز دوشــنبه باعث افزایش 
امیدواری شده است که در آینده نزدیک به برخی از مسائل 

مربوط به حوزه سالمت رسیدگی شود.
وی  در بخش دیگری از ســخنانش خاطرنشــان کرد  
پیش از تســلط طالبان بر کابل، برخی از منابع بانک ها به 
ســرقت رفته بود.  در حال حاضر مــا از تمام ظرفیت های 
دیپلماتیک برای آزاد کردن پول های مســدودی افغانستان 
تالش خواهیم کرد. سخنگوی طالبان با اشاره به لغو مراسم 
تحلیف دولت موقت تصریح کرد رهبر طالبان تصمیم گرفته 
 اســت با لغو این مراســم هرچه زودتر مســووالن کارهای 

خود را شروع کنند.

لغو مراسم تحلیف دولت موقت طالباننگرانی از فعالیت داعش و القاعده در افغانستان

اکنون که عراق با گذشــت ســه دهه در 
آخرین مراحل تســویه کامل بدهی های خود 
به کویت قرار گرفته، سواالت جدی در بغداد 
پیرامون ابهامات در این پرونده مطرح شــده 
و عــده ای از آن به عنوان یکی از پرونده های 
مهم فســاد یاد کرده اند که احتماال دســت 
قدرت های بزرگــی مانند آمریکا در آن آلوده 

باشد.
به گزارش ایرنــا، صندوق بین المللی ویژه 
بدهی های عــراق از ۱۹۹۱ تــا اواخر آوریل 
۲۰۱۴ )دهم اریبهشــت ماه ۱۳۹۳( زیر نظر 
مســتقیم آمریکا بود و در این تاریخ »باراک 
اوباما« رییس جمهوری وقت آمریکا، مصونیت 
واشــنگتن را از این صندوق برداشت تا عراق 
بتواند حق تصرف بیشتری از درآمدهای نفتی 

خود را داشته باشد.
بغداد،  در  پارلمانی  پیگیری های  تازه ترین 
در پرونده بدهی های عــراق به کویت حاکی 
اســت که این پرونده با وجود ابهامات زیاد، 
شاید در عین حال یکی از پرونده های بزرگ 
فساد عراق باشد که برخی قدرت های جهانی 

مانند آمریکا در آن ذینفع هستند.

یکی از نمایندگان پارلمان عراق نزدیک به 
مقاومــت، در پیگیری هایی که در این پرونده 
با کمک وزارت امور خارجه این کشــور انجام 
داده، به این نتیجه رســیده است که بغداد از 
سال ۱۹۹۱ قرن گذشــته تا ۲۰۰۳ به مدت 
۱۲ ســال هیچ گونه بانک اطالعاتی مدونی 
در خصوص میــزان پرداختی ها به کویت در 

اختیار ندارد.
تلویزیــون »العهد« ارگان گروه جهادی – 
سیاسی »عصائب اهل الحق« در گزارشی در 
این خصوص گفته است که »فالح الخزعلی« 
نماینده پارلمان از فراکسیون ائتالف »الفتح« 
این پرونــده را با وزارت امــور خارجه عراق 

دنبال کرده و به این نتایج رسیده است.
براساس سند رســمی وزارت امور خارجه 
عراق کــه العهد منتشــر کرده اســت، این 
کشــور فاقد بانک اطالعاتی دقیقی از میزان 
پرداختی ها به کویت از ســال ۱۹۹۱ )پایان 
اشغال کویت( تا ۲۰۰۳ )سقوط رژیم صدام( 

به مدت ۱۲ سال است.
این ســند افزوده اســت که فقط میزان 
پرداختی هــا از ۲۰۰۳ تــا به امــروز موجود 

اســت، در حالی که قبل از این تاریخ، مبالغ 
پرداختی، نامعلوم است.

در این سند آمده است که کل بدهی های 
عــراق در نتیجه اشــغال کویــت در ۱۹۹۰ 
میــالدی ۵۲ میلیــارد و ۴۰۰ هــزار دالر 
آمریکایی برآورد شد که تاکنون ۵۰ میلیارد 

و ۸۰۰ هزار دالر آن پرداخت شده است.
مبالــغ باقی مانــده از بدهی های عراق به 
کویت در مجموع یــک میلیارد و ۷۰۰ هزار 
دالر عنوان شده است که آخرین مبلغ بدهی 
به میــزان ۳۸۰ میلیــون دالر در ۲۷ فوریه 
گذشته )نهم اســفند ماه ۹۹( پرداخت شده 

است.
در این ســند رســمی ذکر شده است که 
وزارت امــور خارجه عراق، ســوابق کافی در 
وقت حاضر بــرای تبیین جزییــات مبالغ و 
درصدهای پرداختی مربوط به قبل از ۲۰۰۳ 
و بعــد از آن، در اختیار ندارد و از این رو در 
سطوح کارشناسان با نمایندگی عراق در ژنو 

در حال پیگیری موضوع است.
 براساس ســند وزارت امور خارجه عراق، 
شــورای امنیت ســازمان ملل طبق قرارداد 

۷۰۵ صادره ســال ۱۹۹۱ در ماده دوم، بنا به 
پیشنهاد دبیرکل وقت ســازمان ملل، میزان 
درصــد پرداختی عراق به کویت را اعالم کرد 
کــه نباید از ۳۰ درصــد ارزش کل صادرات 
ســاالنه نفت و فرآورده های نفتی عراق فراتر 
باشد و مقرر شد به موجب ماده »ه« قرارداد 
۶۸۷ )۱۹۹۱( یــک صندوق ویــژه بدهی ها 

ایجاد شود.
دولت عراق در ســال های بعد از ســقوط 
رژیــم صدام، بــا پیگیرهای مکرر توانســت 
درصــد پرداختی ها از محل فــروش نفت و 
فرآورده هــای نفتی خــود را به ۵ و ۳ درصد 
هم برساند. نامعلوم بودن میزان پرداختی های 

قبل از سال ۲۰۰۳، به کشور کویت، به اعتقاد 
ناظران در عراق به معنی وجود دســت های 
بین المللی آلوده در این پرونده اســت که در 
صــورت رفع ابهــام از آن، احتماال تبدیل به 
یکی از بزرگترین پرونده های فساد بین المللی 
شود. صندوق بدهی های عراق ناشی از اشغال 
کویت در ۱۹۹۰، در آمریکا موجود اســت و 
تا به امروز، واشــنگتن با وجود اعالم اعطای 
حق تصرف جزئی در برداشــت عراق از این 
درآمدهــا، همچنان بــه بهانــه قراردادهای 
ســازمان ملل، در پرداخت درآمدهای حاصل 
از فــروش نفت عــراق به بغــداد اعمال نظر 

می کند.

اتهام فساد علیه پرونده غرامت عراق به کویت

شکست کودتا در سودان
تلویزیون دولتی ســودان از وقوع کودتای نافرجام در این کشــور خبر داد. 
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 کشور 
اکنون تحت کنترل قرار دارد و انقالب پیروز اســت. سخنگوی شورای انتقالی 
سودان از سودانی ها خواست 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 شــده اند. یک گروه کودتاچی قصد داشتند که کنترل 

اوضاع در این کشور را به دست بگیرند.
در ســوم مردادماه ۱۳۹۸ نیز در کشور سودان کودتایی نافرجام انجام شد. 
در آن زمان نیروهای مسلح ســودان در بیانیه ای از وقوع کودتای نافرجام در 
این کشور خبر داد و اعالم کرد که شماری از افسران نیروهای مسلح از جمله 
رئیس ســتاد مشــترک و نیروهای امنیتی و اطالعاتی قصد داشــتند تا علیه 

انقالب مردم سودان کودتا کنند که به شکست انجامید.
نیروهای مسلح سودان هدف کودتاچیان را بازگرداندن رژیم سابق و بستن 
مســیر راه حل سیاسی برای تشکیل یک دولت غیر نظامی که از خواسته های 

مردم این کشور است، عنوان کردند.

ویژه

نقشه امارات برای خاورمیانه
سال ها سیاســت خارجی امارات یک فاجعه بوده اســت. حاال در سالگرد 
توافقات اساســا مخدوش موســوم به »توافقات ابراهیم« یک تجدید نظر در 
دست انجام اســت. میدل ایست آی می نویسد که ســقوط افغانستان توسط 
طالبان زلزله ای راه انداخته که سراســر حوزه خلیج فارس را درنوردیده است. 
صفحات تکتونیکی که تعریف کردند چه کسی چه کاری را در قبال چه کس 

دیگری در منطقه انجام داد در حال تغییرند.
ائتالف هایی که تا همین یک ســال پیش مستحکم به نظر می رسیدند در 
حال ترک برداشتن هستند. خالء ناشی از خروج آمریکا از افغانستان با همان 
شدتی که در کابل حس شد در ریاض، ابوظبی و تل آویو نیز حس شده است.

واضح ترین نشانه نوسان ها و ناپایداری ها را می توان در حجم چشمگیر پول 
وعده داده شــده و دیگر وعده های رهبر دو فاکتــوی امارات متحده عربی به 
ترکیه مشاهده کرد؛ کشورهایی که رقبایی سرسخت در زمینه نفوذ منطقه ای 
هستند. ترکیه تنها عالمت چرخش امارات در سیاستش نبوده است. طحنون 
بن زاید، برادر محمد بن زاید، ولیعهد امارات متحده عربی و رئیس امنیتی آن 
اخیرا کمی بعد از دیدار اخیرش با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه 
سوار پروازی به منظور ترمیم اختالفات با قطر شد. تنها یک سال قبل امارات 
از عربستان میخواست تحریم قطر را بر ندارد. این سفر اخیر حاکی از این است 
که این محاصره یک شکست چشمگیر بوده است. قطر به عنوان قدرتمندترین 
شریک جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در حوزه خلیج فارس ظهور یافته است 
و همچنین شریکی است که او برای خارج سازی افغانها از افغانستان و ارتباط 

برقرار کردن با طالبان به آن وابسته بود.
این بســیار متفاوت از ابتدای محاصره قطراســت، زمانی که این کشــور 
به عنوان پناهــگاه تروریســتها و افراطگران توصیف شــده و دونالد ترامپ، 

رئیس جمهور سابق آمریکا با توئیتش اقدام عربستان علیه آن را تایید کرد.
اردوغان متــن گفتگوی تلفنی اخیرش با محمد بــن زاید را علنی نکرده 
است. تنها تعداد کمی هستند که می دانند ولیعهد امارات واقعا چه وعده هایی 
داده اســت. طبق اعالم منابع، محمد بن زیاد به اردوغان پیشنهاد بیش از ۱۰ 
میلیارد دالر ســرمایه گذاری را داده اســت. اردوغان بر خالف طرف نظامی 
دولت ســودان یا در واقع قیس سعید، رئیس جمهور تونس، کسی نیست که 
مدتی طوالنی منتظر رســیدن پول باشد. بر اســاس گزارشها شرکت باربری 
آرامکس در حال مذاکره برای خریدن شرکت ترکیه ای ام.ان.جی کارگو است. 
محرمانگی زیادی در آنکارا وجود دارد اما یک چیز روشــن اســت: انرژی این 
شروع مجدد از سمت ابوظبی می آید. اردوغان نگران است و تشکیالت سیاست 
خارجی در ترکیه مردد هســتند. هر دو دالیل خوبی برای احتیاط دارند. این 
کشــوری اســت که به گفته مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، در ۱۵ 
ژوئیه ۲۰۱۶ ســه میلیارد دالر پول صرف تالش برای سرنگون کردن اردوغان 
کرد و تا نزدیکی موفقیت پیش رفت. چاووش اوغلو در این صحبتش مستقیما 
نام امارات متحده عربی را نیاورد اما وقتی عبارت »یک کشــور مســلمان« را 
اســتفاده می کرد مشخص بود که اشــاره اش به چه کسی است. همین کشور 
تامین کننده بودجه اندیشــکده های نومحافظه کاری در واشــنگتن است که 
مرتبا اردوغــان و قابلیتش در حفظ ارزش واحد پول لیر ترکیه را زیرســوال 
می برند.این کشــور با ترکیه در زمینه کسب نفوذ در سوریه، یمن، لیبی، شاخ 
آفریقا، مصر و تونس رقابت می کند. این کشــور یکی از مغز متفکرها و تامین 
کننده های ضد انقالب ســرنگون کننده محمد مرســی، رئیس جمهور سابق 
مصــر بوده و مکــررا تالش کرده چینش صحنه را در تونس، ســودان و یمن 
تغییر دهد. در یک مقطع هواپیماهای اماراتی پوشش هوایی از تالش نافرجام 
نیروهای خلیفه حفتر برای بازپس گیری طرابلس به عمل آوردند.این کشــور 
همچنین ارتشهای »مگسهای الکترونیک« تشکیل داده تا از طریق رسانه های 
اجتماعــی آرای عمومی را تغییر دهد. مداخــالت امارات خیلی فراتر از حوزه 

خلیج فارس باعث به بار آمدن خرابی در سراسر خاور میانه شده اند.
ترکیه مدتها یکی از دریافت کننده های این خرابی ها بوده اســت. پس چرا 
یک پلنگی که در ماموریت شــکار اســالم سیاســی و منقرض کردنش است 
مواضعش را تغییر می دهد؟ این سوالی نیست که بتوان پاسخی قانع کننده به 
آن داد. این همچنین اولین تالش برای صمیمیت و خوب جلوه دادن نیســت: 
امارات متحده عربی زمانی که فکر می کرد هیالری کلینتون قرار است رئیس 
جمهور آمریکا شــود به طرزی مشابه به آنکارا روی خوش نشان داد. هنگامی 
که ترامپ برنده انتخابات شد این فورا از دستور کار خارج شد. این عملگرایی 
است که عامل کشیدن ترمز دستی در مدت اخیر در سیاست خارجی ابوظبی 

بوده نه تغییر ذهنیت. مردد ها در آنکارا حق دارند که محتاط باشند.
با این حال چنین اتفاقی همچنان ممکن اســت بیفتد. ســیل سیگنالها از 
ســمت ابوظبی به ســمت اردوغان و ترکیه عمدتا در مجامع خصوصی مطرح 
می شوند و حتی اگر شما باور نکنید این پیام به صورت مداوم فرستاده می شود.

سقوط بهای سهام در جهان 
بحران مالی یک شرکت بزرگ چینی به نام »اورگرند« که در زمینه امالک 
فعالیت دارد، بهای ســهام در بســیاری از کشورهای جهان را با سقوط مواجه 
کرده اســت. به گزارش ساوث چاینا مورنینگ پست، بهای سهام در بازارهای 
بورس در سراسر جهان افت کرده است زیرا سرمایه گذاران نگرانند که تاثیرات 

بحران مالی این شرکت بزرگ امالک چین به بخش های دیگر سرایت کند.
شــاخص میانگین صنعتی داو جونز نیویورک بــرای مدت اندکی بیش از 
۹۷۰ واحــد افت کرد. ایــن بزرگترین کاهش در معامالت یک روز در ســال 
جاری اســت. این شاخص کلیدی روز را در ســطح ۳۳ هزار و ۹۷۰ واحد به 
پایان برد که نســبت به پایان معامالت روز جمعــه ۶۱۴ واحد یا حدود ۱.۸ 

درصد کمتر بود.
ســهام بازار بورس آمریکا در پی نگرانی از اورگراند چین بزرگترین رکود را 
در ۴ ماه گذشــته تجربه کرده است. دســت اندرکاران بازار می گویند سرمایه 
گذاران نگران احتمال گســترش مشکالت گروه مالی اِورگرند به سایر سهام از 
طریق اوراق قرضه دالری آن هســتند.بهای سهام در بازارهای بورس اروپا نیز 
ســقوط کرد زیرا بسیاری از سرمایه گذاران به فروش دارایی های پرخطر خود 
روی آوردند. بازار بورس فرانکفورت شــاهد یک افت حدود۲.۴ درصدی بود. 
شاخص نیککی ژاپن از ۲۲۵ ســهم برگزیده بازار توکیو بالفاصله پس از آغاز 

معامالت صبح سه شنبه بیش از ۶۰۰ واحد سقوط کرد.
این شاخص کلیدی جلسه صبح را در سطح ۲۹۸۹۸ واحد به پایان برد که 

در مقایسه با معامالت روز جمعه ۶۰۱ واحد کمتر بود.
گزارش ها حاکی اســت عالوه بر مشــکالت گروه مالــی اورگرند،  چندین 
نگرانی دیگر نیز در زیر سطح عمدتا آرام بازار سهام کمین کرده اند. عالوه بر 
ایــن که فدرال رزرو احتماالً اعــالم می کند که حمایت خود از اقتصاد را کنار 
می گذارد، کنگره آمریکا نیز ممکن اســت به خزانه داری ایاالت متحده اجازه 
بدهد پول بیشــتری قرض دهد. همه گیری کوویــد -۱۹ نیز همچنان بر این 

شرایط افزوده است.
کاهش نقدینگی گــروه چاینا اورگرنــد )China Evergrande( باعث 
نگرانی دیگر توســعه دهندگان شده که ممکن است فشــار ناشی از افزایش 
هزینه های اســتقراض را احســاس کنند، زیرا وام دهندگان نســبت به اقشار 

ضعیف وام گیرنده محتاط تر عمل می کنند.
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