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سودان از زمان سقوط عمر البشیر 
در آوریل ســال 2019 تاکنون آبستن 
حوادث مختلف سیاســی، اقتصادی 
و امنیتی بوده اســت. همه به یاد دارند 
پس از آنکه البشــیر توســط نظامیان 
این کشــور بازداشت شــد و در حصر 
خانگی قرار گرفت، رسانه های سودان 
به صورت مداوم اخبــاری را از چپاول و 
غارت دارایی های این کشــور توسط او 
و نزدیکانش به مدت چند ماه منتشــر 
می کردند تا به نوعی مردم را اغنای فکری 
کنند. هدف از این پروپاگاندای یک طرفه 
این بود که آنها بتوانند به مردم سودان 
بفهمانند عمرالبشیر و سایر چهره های 
حاضر در ساختار سیاســی - نظامی 
سودان از ســال 1993 که او بر سر کار 
آمده، تاکنون اقدام بــه ثروت اندوزی 
کرده اند و هیچ گامی برای اصالح کشور 
برنداشته اند. این روند تا جایی ادامه پیدا 
کرد که رسانه های نزدیک به نظامیان 
عربستان و ایاالت متحده تصاویری از 
چندین تن طالی 24 عیار که به امارات 
قاچاق شده بود منتشر کردند و مدعی 
شــدند که این میزان طال، توسط تیم 

اقتصادی عمرالبشیر به ابوظبی قاچاق 
شده است. مردم هم با دیدن این اخبار 
بیش از زمان گذشته خواهان محاکمه 
وی شدند، اما در سوی دیگر، شاهد آن 
بودیم که نظامیان سودانی به رهبری 
عبدالفتاح البرهــان در حال مذاکره با 
ریاض و واشنگتن برای تقسیم قدرت 
میان خود بودند. نتایــج این مذاکرات 
پشــت پرده، شــکل گرفتن شورای 
حاکمیتی سودان با محوریت نظامیان 
این کشور بود که رهبری آن را عبدالفتاح 
البرهان به عهده داشت. پس از آن عبداهلل 
حمدوک، که دکترای خود را از دانشکده 
مطالعات اقتصادی دانشگاه منچستر 
دریافت کرده، به عنوان نخســت وزیر 
سودان برگزیده شد و حمایت بین المللی 
را به دلیل حضور در نهادهای منطقه ای 
آفریقا و سازمان ملل به دست آورد. این 
دو عنصِر اصلی دولت جدید ســودان 
که یکی نظامی و دیگر غیرنظامی بود 
به نوعی سعی کردند تا بتوانند اوضاع را 
آنگونه که باید مدیریت کنند؛ اما مردم 
سودان انتظار داشتند کابینه و شورای 
حاکمیتی کشورشان اوضاع اقتصادی 
را سامان دهند، ولی چنین اتفاقی رخ 
نداد. یکی از مسائلی که در این میان باید 
مورد نظر قرار بگیرد این است که شورای 
حاکمیتی سودان ارتباط تنگاتنگی در 

پشت پرده با عربستان و امارات متحده 
عربی داشــته و دارند و به همین دلیل 
شاهد آن بودیم که یکباره این کشور به 
سمت عادی سازی روابط خود با رژیم 
صهیونیستی پیش رفت. سال گذشته 
پس از آنکه بحرین، امارات و مراکش به 
سمت عادی سازی روابط خود با اسرائیل 
گام برداشتند، یکباره قرعه به نام سودان 
افتاد و این کشور هم مجبور شد در این 
سناریو نقش خود را ایفا کند که موجب 
اعتراض مردم این کشــور شد. شورای 
حاکمیتی سودان با مرکزیت نظامیان 
این کشور به مردم اطالع دادند که اگر 
عادی سازی روابط با اسرائیل انجام شود، 
بدون تردید مشکالت اقتصادی هم حل 
خواهد شــد و حتی بدهی های سودان 
از سوی آمریکا بخشــوده می شود. این 
وعده ها نه تنها پس از عادی سازی روابط 
با اسرائیل محقق نشد، بلکه یکباره شاهد 
آن بودیم که اوضاع اقتصادی به ویژه با 
جاری شدن ســیل در سال گذشته، به 
شدت وخیم شد ولی شورای حاکمیتی 

نتوانست اوضاع را بهبود ببخشد. 
مهندسی اوضاع علیه مردم! 

وضعیت اقتصادی در ســودان طی 
ماه ها و هفته های اخیر به حدی وخیم 
شده که حتی در بسیاری از استان ها و 
شهرهای این کشور ملزومات روزانه برای 

امرار معاش وجود ندارد و بیکاری و فقر 
به طرز وحشتناکی افزایش یافته است. 
همین موضوع موجب شد که معترضان 
از روز شــنبه به خیابان های ســودان 
بیایند و علیه شورای حاکمیتی دست 
به اعتراض بزنند. یک خبرنگار شــبکه 
روسیاالیوم روز یکشنبه و دوشنبه اعالم 
کرد که گروهی از معترضان در مقابل 
کاخ ریاست جمهوری سودان با تجمع 
روی پل المک نمر، دو بخش خارطوم 
)پایتخت سودان( را از دو طرف مسدود 
کردند. خبرگزاری فرانســه هم دیروز 
)دوشنبه( اعالم کرد که اعتراضات در 
این کشور به قوت ادامه دارد و حدود 30 

نفر زخمی شده اند. لحظاتی پس از اعالم 
این خبر مشخص شد که شلیک نظامیان 
به سوی معترضان باعث زخمی شدن 
آنها شده است و در اینجا بود که یکباره 
بحث کودتای نظامی در سودان مطرح 
شد. حدود یکســاعت بعد، نیروهای 
مسلح سودان اعالم کردند که تعدادی از 
وزرا و سیاستمداران سودانی را دستگیر 
کرده اند و همزمان گزارش هایی مبنی بر 
حبس خانگی عبداهلل حمدوک، نخست 
وزیر ســودان و وقوع کودتای نظامی 
جدید منتشر شد. همســر ایمن نمر، 
فرماندار خارطوم نیز به الجزیره گفت 
که نیروهای مسلح فرماندار را در منزلش 
دستگیر کردند. همچنین دختر ابراهیم 
الشیخ ، وزیر صنعت سودان به الجزیره 
گفت کــه نیروهای نظامی ســحرگاه 
دیروز )دوشــنبه( پدرش را بازداشت 
کرده اند. این اقدامات تا جایی ادامه پیدا 
کرد که درنهایــت عبدالفتاح البرهان، 
رئیس شــورای حاکمیتی سودان در 
کنفرانس مطبوعاتی از انحالل شورای 
حاکمیتی، کابینه و برکناری استانداران 
و حالت فوق العاده خبر داد. او تأکید کرد 
که مدیران کل وزارتخانه ها و استان ها 
اداره امور را برعهده خواهند داشــت و 
نیروهای مسلح به تکمیل تغییرات در 
راستای دموکراســی تا زمان تشکیل 
دولت غیرنظامی منتخب ادامه می دهند. 
این اظهارات البرهان باعث شد تا بسیاری 
از شخصیت های مدنی و سیاسی سودان 
علیه او قیام کنند و دست به صدور بیانیه 
بزنند. به عنوان مثال »تجمع کادرهای 
حرفه ای« ســودان با تأکیــد بر اینکه 
آنچه در کشــور رخ می دهد یک تالش 
نظامی برای قبضه کردن قدرت است، 
از مردم و نیروهای انقالبی خواست که 
به خیابان ها بیاینــد و در برابر هرگونه 

کودتای نظامی مقاومت کنند و آن ها 
را به بستن جاده ها و اعتصاب عمومی و 
عدم همکاری با کودتاگران دعوت کرد. 
حزب سوسیالیست سودان نیز خواهان 
نافرمانی مدنی و اعتصاب سراسری در 
پی بازداشت های گسترده شد. همچنین 
وزارت اطالع رسانی سودان اعالم کرد 
نیروهای نظامی به مقر رادیو و تلویزیون 
حمله کــرده و شــماری از کارکنان را 
دستگیر کردند. این حوادث تنها چند 
ساعت پس از آن رخ می دهد که جفری 
فلتمن، فرســتاده ویژه آمریکا در امور 
شاخ آفریقا، در سفر به خارطوم با شماری 
از مقامات حکومت انتقالی سودان دیدار 
و پیشــنهادهایی برای بحران سیاسی 
ناشی از کودتای ناکام ۵ هفته پیش )21 
سپتامبر( در این کشور مطرح کرد. به 
این ترتیب صحنه سیاسی سودان نشان 
می دهد که نظامیان این کشور با طرحی 
از سوی واشنگتن و همچنین عربستان 
سعودی علیه مردم دست به کودتا زدند. 
کودتایی که نتیجه آن یکدست کردن 

نظام حاکم بر خارطوم است.

رئیس شورای حاکمیتی ضمن انحالل کابینه، وضعیت فوق العاده اعالم کرد؛ 

کودتا علیه  دولت-ملت در سودان 
کودتای سودان تنها چند 

ساعت پس از آن رخ می دهد 
که فرستاده ویژه آمریکا در 
امور شاخ آفریقا، در سفر به 

خارطوم با شماری از مقامات 
حکومت انتقالی سودان 

دیدار و پیشنهادهایی برای 
بحران سیاسی ناشی از 

کودتای ناکام ۵ هفته پیش 
)۲۱ سپتامبر( در این کشور 

مطرح کرد

احزاب سیاسی مخالف نتایج انتخابات عراق از برهم صالح، رئیس جمهور این کشور خواستند تا برای جلوگیری از 
پیامدهای خطرناک تر در بحران نتایج انتخابات پارلمانی مداخله کند. به گزارش الجزیره، این گروه ها ضمن اعالم مجدد 
مخالفتشان با نتایج اعالم شده، خواستار بازشماری دستی در همه مراکز اخذ رای شدند. این خواسته ها در بیانیه ای 

که توسط دفتر نوری مالکی، رهبر ائتالف دولت قانون و نخست وزیر اسبق و به نام 
نیروهای ملی مخالف نتایج انتخابات پس از جلسه روز یکشنبه منتشر شد، آمده 
است. جلسه مذکور با فراخوان مالکی و با حضور همه احزاب شیعه مخالف، عالوه 
بر فراکسیون عزم به رهبری خمیس الخنجر و اتحادیه میهنی کردستان برگزار 
شد. این احزاب و گروه ها )در اولین بیانیه ای که به نام آنها منتشر شد( با نتایج اعالم 
شده و روش کمیسیون انتخابات در مواجهه با چالش های قانونی مخالفت کردند.

پادشاه اردن روز گذشته )دوشنبه( کشورش را به مقصد اتریش ترک کرد، او قرار است در سفر خود به اروپا به کشورهای 
لهستان، آلمان و انگلیس نیز برود. به گزارش خبرگزاری پترای اردن، عبداهلل دوم، پادشاه اردن در اولین مقصد در سفر اروپایی 
خود وارد اتریش خواهد شد. بررسی روابط دوجانبه و راه های توسعه همکاری ها با این چهار کشور اروپایی در کنار بررسی آخرین 

تحوالت منطقه ای و بین المللی در صدر دستورکار این سفر اروپایی قرار دارد. همچنین 
پادشاه اردن در کنفرانس آب وهوایی شهر گالسگو در اسکاتلند شرکت خواهد کرد. قرار 
است اواخر ماه جاری میالدی نمایندگان حدود 200 کشور برای شرکت در کنفرانس 
آب وهوایی ســازمان ملل که برای دو هفته در شهر گالســگو ادامه خواهد داشت، در 
اسکاتلند جمع شوند. این سفر پادشاه اردن همزمان با انتقال نظامیان آمریکا از افغانستان 

و قطر به اردن انجام می شود که می تواند جنبه منطقه ای داشته باشد. 

اتریش؛ ایستگاه اول تور اروپایی پادشاه اردناحزاب معترض عراق خواستار مداخله برهم صالح شدند

اظهارات بایدن مبنی بر اینکه اگر تایوان مورد حمله 
چین قرار بگیرد، آمریکا در کنار این جزیره خودگردان 
است، باعث شد تا مقام های کاخ سفید به تکاپو افتاده و 
تاکید کنند که این اظهارات به معنــای تغییر موضع و 
سیاست واشنگتن نیست. به گزارش پایگاه خبری هیل، 
این اظهارات در میانه تنش های زیاد با چین بر سر مسائلی 
چون تجارت، حقوق بشر و فناوری، کرونا و تایوان از سوی 

جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا مطرح شــده است. 
نگرانی از بابت اینکه چین ممکن اســت به تایوان حمله 
کند، در حالی شدت یافته که پکن جنگنده های خود را 
بر فراز حریم هوایی تایوان به پرواز درآورده است. حضور 
گســترده نظامی چین در منطقه نیز بــر این نگرانی ها 
افزوده است. بایدن همین اواخر در پاسخ به شبکه خبری 
سی.ان.ان که پرسیده بود اگر چین، تایوان را مورد حمله 
قرار دهد، آیا آمریکا از این جزیره حمایت می کند یا خیر، 
گفته بود بله!  وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین 
به خبرگزاری آسوشــیتدپرس گفته بــود: هنگامی که 
حرف مسائل مربوط به حاکمیت چین و تمامیت ارضی و 
سایر منافع اصلی باشد، هیچ راه دیگری برای چین وجود 
ندارد و هیچکس نباید تصمیمات قوی، توانایی شرکت 
و توانایی قدرت مردم چین را بــرای دفاع از یکپارچگی 

ملی، نادیده بگیرد.

رسانه های صهیونستی گزارش دادند که اولین پرواز 
مستقیم از خاک عربستان به فلسطین اشغالی دیروز 
)دوشنبه( عصر در فرودگاه بن گوریون به زمین نشست. 
به گــزارش پایگاه خبری کان نیوز، این پرواز توســط 
شــرکت هواپیمایی جت ایرالین امارات انجام خواهد 
شــد و مبدا پرواز ریاض پایتخت سعودی خواهد بود. 
رسانه های اسرائیلی جزئیات بیشتری ارائه نکرده اند 

و هنوز مشخص نیست مسافران این پرواز چه افرادی 
را شامل می شود. عربســتان سعودی سال گذشته در 
ادامه تالش های خود به منظور هموار کردن مســیر 
برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، با عبور 
هواپیما های این رژیم از حریــم هوایی خود به مقصد 
امارات و بحرین موافقت کرده بود، اما از مبدا این کشور 
تا کنون پروازی به ســرزمین های اشغالی انجام نشده 
بود. این کشور با انتقاد شدید گروه های مقاومت و مردم 
فلسطین مواجه شد. ملت فلسطین آن را خیانت بزرگ 
حکام سعودی به آرمان فلسطین خوانده اند. با این حال 
»فیصل بن فرحان«، وزیر خارجه سعودی در ماه آوریل 
2021 گفته بود که عادی سازی روابط با اسرائیل برای 
منطقه سودمند است. وی در عین حال تاکید کرد که 
این عادی ســازی به روند صلح اسرائیلی-فلسطینی 

بستگی دارد.

اظهارات بایدن درباره تایوان دردسرساز شدنخستین پرواز مستقیم عربستان سعودی به تل آویو

خبرخبر

فرشاد گلزاری

 زلمی خلیلزاد  در نخستین مصاحبه 
پس از استعفا: 

آمریکا در ساخت افغانستانی 
دموکراتیک شکست خورد

نماینده سابق آمریکا در امور افغانستان معتقد 
اســت که آمریکا در جنگ افغانستان موفق بود 
اما در کشورسازی شکست خورد و ادامه جنگ 
هیچ سودی نداشــت. زلمای خلیلزاد نماینده 
ویژه سابق آمریکا در امور افغانستان در گفت وگو 
با ســی بی اس، در واکنش به جمله رئیس کل 
ستاد مشــترک ارتش آمریکا که خروج آمریکا 
از افغانستان را یک شکست استراتژیک دانسته 
و گفته بود که امروز دشمن در کابل قدرت را در 
دست دارد گفت: فکر می کنم در خصوص پایان 
بخشیدن به طوالنی ترین جنگ تاریخ آمریکا، 
ما موفق عمل کردیم، اما در مورد ســاختن یک 
افغانستان دموکراتیک، شکست خوردیم. وی 
با بیان اینکه طالبان یک واقعیت در افغانستان 
هستند، دلیل مذاکره با طالبان را این دانست که 
آمریکا در حال شکست خوردن در جنگ بوده 
و هر ســاله کنترل اراضی بیشتری را به طالبان 
واگذار می کرد و در نتیجه، ادامه جنگ سودی 
نداشت. خلیلزاد گفت: آن ها، هرچند به آرامی، 
در حال پیشروی بودند و معکوس کردن این روند 
پیش رونده، نیازمند تالش های بسیار بیشتری 
بود و ما دو راه داشتیم، یا توافق می کردیم، یا به 
روند قبلی )شکست خوردن( ادامه می دادیم و 
مقامات باالدستی من، ادامه آن روند را بیش از 
این بر نمی تابیدند. زلمای خلیلزاد همچنین بیان 
کرد که از تعداد دقیــق آمریکایی های جامانده 
در افغانســتان اطالعی در دسترس نیست، اما 
حدس شــخص او این اســت که تعدادشان به 
صدها تن برسد؛ وی همچنین خاطرنشان کرد 
که بعضی از آن ها، آمریکایی- افغان هایی هستند 
که به دالیلی نظیر ازدواج و تشــکیل زندگی در 
افغانستان، تنها به شرط خارج کردن تمام افراد 
خانواده خود که لزومــا ملیت آمریکایی ندارند، 

افغانستان را ترک می کنند.
در همین حال مارگارت برنان، مجری شبکه 
سی بی اس نیوز گفت، توصیفات سازمان ملل 
متحد از اوضاع امروز افغانستان بسیار وحشتناک 
است. بیش از یک میلیون کودک از سوءتغذیه 
رنج برده و تا سال آینده در خطر مرگ هستند، 
طالبان هنوز عمالً اجازه تحصیل دختران دوازده 
ســال به باالی افغان را نداده است و تصاویری 
از کتک خــوردن زنان افغــان در خیابان های 
شــهر تنها به دلیل تظاهرات برای حقوق خود 
دیده می شــود. زلمای خلیلزاد در پاسخ به این 
مجری که آیا شرایط مذکور، نشان دهنده عدم 
تمایل طالبان به تشکیل یک دولت دموکرات 
و حفاظت از حقوق شــهروندانش است، گفت: 
شکی نیســت که طالبان حکومتی اسالمی تر 
از حکومت قبلی دارند و همچنین تفسیرهای 
متعددی از اســالم وجود دارد، اما من باور دارم 
که در بین اعضای طالبــان اختالف نظرهایی 
وجود دارد و به همین دلیل است که من معتقدم 
ما نمی توانیم بگوییم همه طالبان به یک شکل 
رفتار می کنند؛ جناح هایی )با عقاید متفاوت( 
درون آن وجــود دارد. به عنــوان مثال، همین 
حاال هم دختران در حداقل چهار اســتان این 
کشور حق تحصیل در مقطع متوسطه را دارند 
و طالبان می گوید که در دیگر مناطق کشور نیز 
شرایط چنین خواهد بود. ما باید به طالبان فشار 
بیاوریم تا به وعده های خود عمل کنند و اگر به 
سوی فراگیر شدن حرکت نکردند، حقوق مردم 
افغانســتان را پایمال کردند و به تعهداتشــان 
به ما در خصوص تروریســم پایبند نبودند، از 
عادی سازی روابط خود با آن ها خودداری کرده 
و دارایی هایشــان را نیز آزاد نکنیم؛ آزاد نکردن 
دارایی هایشــان منجر به فروپاشی اقتصادی 
شــده و نهایتا به جنگ داخلــی دیگری ختم 
خواهد شد. این سیاستمدار آمریکایی در ادامه، 
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا از حضور یا 
محل اختفای رهبر القاعده، که به گفته سازمان 
ملل در افغانستان اســت، اطالعی دارد، گفت: 
گزارشاتی که به دست من رسیده حاکی از آن  
است که الظواهری، رهبر القاعده در افغانستان، یا 
سرزمین های مجاور آن است، )اما( من نمی دانم 
که طالبان از این موضوع اطالع دارد یا نه، اما آن ها 

به من گفتند که نمی دانند او کجاست.

جهاننما

 شورای حاکمیتی سودان 
با مرکزیت نظامیان این 

کشور به مردم اطالع دادند 
که اگر عادی سازی روابط با 
اسرائیل انجام شود، بدون 
تردید مشکالت اقتصادی 
هم حل خواهد شد و حتی 
بدهی های سودان از سوی 

آمریکا بخشوده می شود اما 
این وعده ها عملیاتی نشد


