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اخبار

غیرقابل قبول است

به گزارش خبرآنالین طالبان به مرز با چین رسیده
است .گروه خشن و مسلح طالبان که این روزها
در خاک افغانستان بخش بزرگی از این کشور را
به خود اختصاص داده .با رفتن آمریکاییها از این
کشور ،خشونت ها علیه مردم عادی و جنگ با
نظامیان وابسته به دولت شدت گرفت .پیش از
آن طالبان تنها در برخی از بخش های افغانستان
سیطره داشت .اما در دوماه گذشته با جدی تر
شدن موضوع خروج ایاالت متحده و متحدانش از
افغانستان و شکست گفتوگوهای صلح در دوحه
و استانبول ،جنگجویان این گروه فضا را برای مقابله
با دولت و تصرف بخش های بیشتری از افغانستان
مناسب دیده اند.
طالبان به مرز با چین رسید
مرز مشترک افغانستان و چین این روزها
دردسرساز شده است .طالبان هفته گذشته با
گسترش نفوذش در این کشور به مرز مشترک با
سین کیانگ چین رسید .استان بدخشان که در
شمال شرقی افغانستان قرار دارد و منطقه ای
کوهستانی و مناسب برای فعالیت های مسلحانه
است ،به دست طالبان افتاده و نیروهای دولتی و
مردم مسلح شده هم نتوانستند این مرز و منطقه
را حفظ کنند.
چین و افغانستان در شمال شرق  ۹۵کیلومتر
مربع مرز مشترک دارند .در همین منطقه مرز با
تاجیکستان هم هست که چینی ها برای حفاظت
از هر دو طرف ماجرا نیروهایشان را در کشور
تاجیکستان نگه داشته اند.
سین کیانگ که حاال با طالبان هم مرز شده،
استانی در غرب چین است که خودمختار اداره شده
و قبال ترکستان خاوری خوانده می شد .اویغورهای
مسلمان در این منطقه ساکنند و دولت مرکزی چین
به طور مداوم نگران فعالیتهای تجزیه طلبانه در
این بخش است .به ویژه آنکه مسیر چین به غرب
آسیا یا به اصطالح راه ابریشم از همین استان می
گذرد که برای پکن اهمیت بسیاری دارد.
دو سال قبل گروهی با عنوان جنبش اسالمی
ترکستان شرقی ویدئویی را منتشر کرد که در آن
شماری از جنگجویان این گروه در افغانستان
تمرینات نظامی انجام میدهند و به تجهیزات و
ابزارهای جنگی پیشرفته دسترسی دارند .بعد از آن
مشخص شد که این گروه مسلح در نزدیکی با طالبان
از نظر نظامی آموزش می بیند و دوستی و همراهی
نزدیکی هم با آنها دارد .این گروه زیر نظر طالبان
و القاعده به وجود آمده و آموزش دیده است .این
نخستین حضور گروه در افغانستان نبود .اما پررنگ
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ترین آنها بود .پیش از این که چنین ویدیویی منتشر
شود هم عکس هایی منتشر می شد که اعضای آن را
در کنار جنگجویان مسلح نشان می داد .اما تا قبل از
آن از طرف دولت افغانستان تایید نشده بود.
رسانه های افغانستان در مورد چگونگی حضور
جنبش اسالمی ترکستان شرقی در این کشور نوشته

اند که پس از سختگیری دولت چین بر اویغورها
گروهی از آنها از مرز مشترک با افغانستان و راه
های ناهموار آن به این کشور آمدند و نتوانستند با
استفاده از راهنمایی طالبان دست به تشکیل گروهی
مسلح بزنند .هنوز مشخص نیست که سالح های
بسیار پیشرفته آنها از چه منابعی به دستشان رسیده
است اما بسیاری به کشورهای غربی و حمایتشان از
اویغورهامشکوکند.
هدف ناامنی در سین کیانگ است؟
کارشناسان مسائل چین معتقدند که بدون
حمایت کشورهای خارجی اویغورها قادر به تشکیل
گروه و به دست گرفتن سالح نبوده اند .آنها معتقدند
سالح کشورهای غربی برای مقابله با نفوذ چین ایجاد
گروه های مسلحی مانند طالبان است .غرب بخت
خود را پیش از این در ایجاد چنین گروه هایی با
ساختن و پروبال دادن به طالبان و داعش امتحان

خطیبزاده در نشست خبری با خبرنگاران:

فناوری صهیونیستی ان اس او برای جاسوسی از

گوشیهای همراه صدها خبرنگار ،فعال سیاسی و
اجتماعی و همچنین سیاستمدار در سراسر جهان
واکنش نشان داد و آن را غیر قابل قبول خواند.

به گزارش ایرنا ،اوروسال فون درالین روز دوشنبه

در جمع خبرنگاران تصریح کرد که اگر این خبر
تائید شود ،کامال غیر قابل قبول است و مغایر تمام

قوانین ما در اتحادیه اروپاست.

تحقیقات مشترک سازمانهای خبری از جمله

رویترز ،واشنگتن پست ،وال استریت ژورنال،

تماس قرار داشتهاند.

شرکت صهیونیستی ان اس او ضمن رد نتایج این

تحقیقات اعالم کرد :این تحقیق شامل نظریههای

تأیید نشده بوده و بر اساس تفسیر گمراه کننده از
اطالعات افشا شده انجام شده است.

طبق گزارش سی ان بیسی یک از شخصیتهای

مهم که گوشی او توسط این نرمافزار جاسوسی
هک شده است ،نامزد جمال خاشقچی مقتول که
توسط عامالن حکومت سعودی در سال  ۲۰۱۸به

قتل رسیده ،بوده است.

کشورهایی که بیشترین استفاده را از این

نرمافزار انجام دادهاند شامل آذربایجان ،بحرین،

مجارستان ،هند ،قزاقستان ،مکزیک ،مراکش،
رواندا ،عربستان سعودی و امارات میشوند.

محققان توانستند بیش از هزار نفر را از طریق

تحقیق و مصاحبه در چهار قاره شناسایی کنند:

چندین نفر از اعضای خانواده سلطنتی عرب،
حداقل  ۶۵مدیر بازرگانی ۸۵ ،فعال حقوق بشر،

 ۱۸۹روزنامه نگار و بیش از  ۶۰۰سیاستمدار و مقام
دولتی ،در میان افرادی بودند که گوشی آنها با

نرمافزار پگاسوس هک شده بود.

کرده است و به نظر میرسد که در مورد چین هم
تالش دارد تا از الگویی مشابه پیروی کند.
چین معتقد است که در استان سین کیانگ
تمایالت تجزیه خواهانه گسترش زیادی دارد که
نیازمند کنترل دولت است .ایاالت متحده معتقد
است که چینی ها بر اویغورها سخت می گیرند و

از سوی دیگر سیاست خارجی واشنگتن حاال تمام
تمرکزش را بر روی کنترل نفوذ چین گذاشته است.
با باال گرفتن خطر گسترش نفوذ گروه های مسلح
زیر نظر طالبان در چین ،نگرانی های تازه ای ایجاد
شده است .طالبان به طور رسمی دست دوستی خود
را به سمت پکن دراز کرده است و این در حالیست
که مخالفان دولت چین زیر نظر طالبان در مناطق
صعب العبور در حال دیدن آموزش نظامی هستند
و سالح هایشان را از دست طالبان می گیرند .در
چنین شرایطی بسیاری از ناظران می پرسند که میان
بیرون رفتن ناگهانی آمریکا از افغانستان و بی عملی
این کشور در مقابل تصرف بخش عمده ای از خاک
افغانستان به دست گروه مسلح طالبان چه رابطه
ای وجود دارد؟
گروه ترکستان شرقی تازه تاسیس نیست از سال
 ۱۹۳۳آنها در شمال غرب چین فعال بوده اند و علیه

حکومت مرکزی قیام می کردند .در دهه های گذشته
این گروه به عربستان و ترکیه نزدیک بوده و بعد
طالبان را دوست نزدیکش قرار داده است .از همین
زاویه برخی کارشناسان می گویند که ترکیه و ایاالت
متحده از اینکه طالبان دوباره با سین کیانگ همسایه
شده اند خوشحالند .چرا که چین در دردسر بزرگی

خواهد افتاد که نزدیکی دو مرز موجبش خواهد شد.
اویغورها حاال دیگر در مرز خود با افغانستان می
توانند رفت و آمد آسان تری داشته باشند و تامین
سالح برایشان کار ساده تری خواهد بود .در عین
حال راه ابریشم و دسترسی به غرب آسیا در شرایطی
که بخشی از مسیر به دست طالبان با همکاری
اویغورها باشد ،می تواند دردسر بزرگی را برای پکن
ایجاد کرده و در عین حال وضعیت خوبی را برای
ترکیه ایجاد کند و در نظر امریکایی ها می تواند راه
حل خوبی برای جلوگیری از نفوذ چین در کشورهای
غرب آسیا باشد.
از سوی دیگر حضور طالبان در نزدیکی مرز با چین
می تواند آتش زیر خاکستر اویغورها را روشن کند و
فعالیتهایشان را به سمت فعالیت های مسلحانه
ببرد .امری که دولت را در پکن دچار مشکالت
فراوانی خواهد کرد.

آمریکا در حال گره زدن مسائل انسانی به یک هدف سیاسی است

جاسوسی موسوم به پگاسوس ساخت شرکت

همراه هک شده در میان لیست  ۵۰هزار شماره

ناوگروه ایران در نزدیکی کانال
مانش است

طالبان حاال مرز با چین را به تصرف درآورده و گروه های مسلح اویغور فضای مناسبی برای فعالیت های خود خواهند داشت.

رئیس کمیسیون اروپا به خبر درباره بدافزار

الجزیره و گاردین نشان میدهد که گوشیهای

موسسه نیروی دریایی آمریکا:

پیشروی طالبان تا مرز چین

افغانستان در حال فروپاشی است

واکنش اتحادیه اروپا به رسوایی جاسوسی
اسرائیل:

اخبار

جاده ابریشم در خطر است؟

پترائوس:

ژنرال دیوید پترائوس ،یکی از فرماندهای نظامی
سابق آمریکا در افغانستان گفت ،وضعیت در این
کشور جنگزده حتی پیش از تکمیل خروج نظامیان
ایاالت متحده از آن ،در حال فروپاشی است.
به گزارش ایسنا ،ژنرال پترائوس در مصاحبه با
برنامه جی .پی .اس فرید زکریا در شبکه خبری
سی .ان .ان گفت :وضعیت میدانی هر هفته
وخیمتر میشود.
اوایل امسال ،جو بایدن ،رئیس جمهوری آمریکا
گفت نظامیان آمریکایی از افغانستان خارج
میشوند و به تازگی هم تاریخ نهایی خروج را زودتر
کرده است .تالشهای بایدن برای پایان دادن به
طوالنیترین جنگ آمریکا در تاریخ ،موافقان و
مخالفانی داشته است.
ژنرال پترائوس که سالها در افغانستان
خدمت کرد ،گفت :میترسم به عقب نگاه کنیم و
از تصمیم به خروجمان متاسف شویم .متاسفانه
ممکن است ما زودتر از آنچه فکرش را میکردم و
بعد از آنکه تصمیم خروج اعالم شد بیان کردم،
متاسف شویم.
پترائوس که سال  ۲۰۱۱از ارتش بازنشسته شد
تا مدیر سیا شود ،افزود :عالوه بر این ،فکر میکنم
ما همچنین به عقب نگاه خواهیم کرد و بابت این
خروج عجوالنه پشیمان شویم.
فرید زکریا در بخشی از سواالتش اینطور گفت که
نیروهای افغان از اینکه بیشتر کار مبارزه با طالبان
را بر عهده آمریکا بگذارند ،خشنودند ،اما پترائوس
این ایده را رد کرد .این ژنرال آمریکایی گفت :اگر
نیروهای امنیت ملی افغانستان میجنگیدند
نیروهایش را در حجم وسیعی از دست میداد.
وضعیت هنوز هم همانطور است .مشکل اکنون
این است که آنها اطمینان ندارند که آیا کسی برای
نجات میآید یا خیر و همین موضوع ،تردید زیادی
را وارد میدان نبرد میکند.
مجری سی .ان .ان همچنین به دالیل ناامیدی
آمریکا از جنگ در افغانستان از جمله ناتوانایی در
ورود به پایگاههای طالبان در پاکستان اشاره کرد.
این ژنرال بازنشسته با این مساله موافق بود ،اما
گفت خروج نظامیان آمریکایی قرار نیست پایانی بر
جنگ در آنجا باشد.
ژنرال پترائوس تاکید کرد :هیچکس بیش از
کسانی که واقعا در افغانستان حضور داشتهاند،
دلشان نمیخواهد این جنگهای بیپایان به پایان
برسند .اما ما در حال پایان دادن به این جنگ
نیستیم .ما در حال خاتمه دادن به مداخله آمریکا
در آن هستیم .متاسفانه آنچه اکنون میبینم ،طلوع
یک جنگ داخلی وحشیانه است.
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سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه مذاکرات برای تبادل
زندانیان به صورت جداگانه و موازی در وین انجام شد ،تاکید کرد:
آنچه آمریکا انجام میدهد ،گره زدن یک موضوع انسانی با یک
هدف سیاسی است.
بزاده» صبح امروز در نشست
به گزارش ایرنا« ،سعید خطی 
خبری با خبرنگاران که به صورت مجازی برگزار شد ،با اشاره به
تحوالت سیاست خارجی در هفتههای گذشته در پاسخ به سوالی
درباره اظهارات عراقچی و موکول شدن مذاکرات به دولت سیزدهم
گفت :مذاکرات وین در شش دور با قوت و کیفیت جلو رفت.
وی با بیان اینکه احیای برجام به دلیل رویکرد آمریکا با تاخیر
روبهرو شد و انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شد ،اظهار
داشت :حاال باید منتظر باشیم دولت جدید مستقر شود .البته
سیاستهای کلی نظام تغییر نمیکند و دولت مجری دستورات
نظام است .طبیعی است این گفتوگوها در مسیر عادی ادامه یابد.
ی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه ادامه
رئیس مرکز دیپلماس 
داد :مهم این است که منافع مردم و تصمیمات عالیه نظام اجرا
شود .لحظهای که دولت آمریکا به تعهدات خود در ذیل قطعنامه
 ۲۲۳۱و برجام برگردد و ایران راستیآزمایی کند ،به تعهداتش
برمیگردد .باید صبر کنیم دولت جدید مستقر شود.
تصمیم نهاد قضایی اروپایی شرمآور است
بزاده درباره تصمیم نهاد قضایی اتحادیه اروپا درباره حجاب
خطی 
تصریح کرد :تصمیمی که از سوی نهاد قضایی اروپایی اعالم شده،

شرمآور است .وقتی حقوقبشر ،حقوق اقلیتها و مذاهب به
اسالم و مسلمین میرسد ،در اروپا معنای مضیقی پیدا میکند .این
تصمیم تبعیضآمیز و تبعیضساز است و میتواند باعث افزایش
گسترش اسالم هراسی و خشونت علیه مسلمانان در دامنه اروپا
باشد.
وی ادامه داد :از نهادها و مراجع ذیربط اروپایی انتظار داریم این را
اصالح کنند .این نقض اولیه و بدیهی آزادی شریعت و مذاهب در
اروپا و نقض حقوق اقلیتها در اروپا است.
ناامنی در افغانستان برای ایران قابل تحمل نیست
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره آخرین وضعیت مرزهای ایران
با افغانستان خاطرنشان کرد :به دقت اوضاع را در مرزها کنترل
کرده و شرایط را رصد میکنیم .امنیت افغانستان ،امنیت ماست و
ناامنی در آن کشور برای ما قابل تحمل نیست.
بزاده همچنین درباره افتتاح سفارتهای امارات و اسرائیل
خطی 
ابراز داشت :رژیم اشغالگر قدس در حضیض مشروعیت و
حضیض شرایط سیاسی و اقتصادی خود است .آنها فکر میکنند
با این اقدامات میتواند مشروعیت برای خود ایجاد کنند .رژیم
اشغالگر قدس به عنوان رژیمی که دههها است ،مشغول ترور و
ناامنی است ،مشروعیتی از این طریق کسب نمیکند .مسئولیت
ناآرامیهایی که در منطقه با حضور اسرائیل مرتب شود ،متوجه
امارات است.
از عادیسازی روابط با مصر استقبال میکنیم
وی درباره ادعای گفتوگوهای ایران و مصر هم بیان کرد :تماسها
ی شدن روابط
همواره بین ایران و مصر بوده و قطع نشده است .عاد 
کشورهای بزرگ اسالمی به نفع منطقه و جهان اسالم است و ما از
این عادیشدن همواره استقبال کردهایم.
این دیپلمات ارشد درباره طرح سه مرحلهای برخی از کشورهای
اروپایی درباره برجام یادآور شد :نه یک کلمه بیش از برجام انتظار
داریم و انجام میدهیم و نه یک کلمه کمتر از آن .طرحهای زیادی
شاید گفته شود اما آنچه روشن است ،سیاست اصولی و کلی نظام
است و آن ،این است که هیچ چیزی فراتر از آن گفتوگو نمیکنیم.
گفتوگوها برای تبادل زندانیان با آمریکا موازی و با واسطه بود
بزاده در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره جزییات
خطی 
گفتوگوهای ایران با آمریکا و انگلیس درباره تبادل زندانیان و دلیل
انکار این توافق از سوی واشنگتن عنوان کرد :اظهار نظری که از

سوی طرف آمریکایی درباره این توافق شنیدیم ،جای حیرت دارد.
در کنار گفتوگوهای برجام در وین و موازی با آن اما جداگانه،
گفتوگوهایی با واسطه با آمریکا و همچنین انگلیس داشتیم که
درخصوص این موضوع بشردوستانه و انسانی بود.
وی با تاکید بر اینکه از روز اول اعالم کردیم رهایی انسانهایی که
به بهانههای واهی در آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی و ...زندانی
شدهاند ،اولویت ماست ،گفت :آنچه آمریکا انجام میدهد ،گره زدن
یک موضوع انسانی با یک هدف سیاسی است .این گفتوگوها به
شکل موازی و جداگانه انجام شد و به نتیجه رسید .برای انجام
این توافق ،الزم بود مقدمات کار انجام شود و همه طرفها به
پایتختهایشان رفتند که مقدمات کار را انجام دهند.
آمریکا باید از استفاده سیاسی از مسائل انسانی دست بردارد
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه مقدمات الزم از سوی
آمریکا انجام نشده است ،اظهار داشت :وقتی ایران به کشورهای
عضو برجام اعالم کرد دور هفتم مذاکرات وین در دولت جدید انجام
میشود ،متوجه شدیم دولت آمریکا تصمیم گرفته آن مسئله را به
دولت بعدی گره بزند .این کار ،هم رویکرد غلطی است و هم باعث
میشود همه مسیرها دچار سختی شود.
بزاده ،اگر آمریکا و انگلیس امروز تعهدات خود را
به گفته خطی 
در خصوص آن توافق انجام دهد ،این کار قابل انجام است .آمریکا
باید از استفاده سیاسی از این مسئله انسانی دست بردارد .اگر طرف
مقابل تعهداتشان را انجام دهند ،فکر میکنیم این مسیر باز است.
تعدی به مسجد االقصی به اشد وجه محکوم است
وی همچنین وی درباره سفر معاون آژانس بینالمللی انرژی اتمی
به تهران هم تصریح کرد :سفر مقامات فنی آژانس طبیعی است.
این سفرها در سطوح مختلف همواره انجام میشود و ارزش خبری
هم ندارد.
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه درباره
تعدی روز گذشته صهیونیستها به مسجد االقصی خاطرنشان
کرد :تعدی که در آستانه عید سعید قربان انجام شده ،به اشد
وجه محکوم است و جمهوری اسالمی از آن اعالم انزجار میکند.
صهیونیستها نشان دادند جز مقاومت برای آزادی قدس شریف
راهی باقی نگذاشتهاند .ایران به تمامی مساعی خود برای جلوگیری
از این تعدیها و وحدت جهان اسالم در برابر این تجاوزات ادامه
میدهد.

موسسه نیروی دریایی آمریکا مدعی شد ،طبق
تصاویر ماهوارهای ناو بندر مکران به همراه ناو
پشتیبان خود در حال نزدیک شدن به کانال
مانش هستند و احتماال مقصد نهایی آنها دریای
بالتیک است.
به گزارش ایسنا ،موسسه نیروی دریایی
آمریکا با انتشار خبری در پایگاه اطالع رسانی
خود گزارش داد :بر اساس تصاویر ماهوارهای،
دو کشتی جنگی ایرانی به کانال مانش نزدیک
میشوند .تصور میشود این کشتیها به سمت
دریای بالتیک در حرکتند تا به عنوان نماینده
ایران در رژه دریایی  ۲۵ژوئیه روسیه شرکت
کنند.
این رژه به مناسبت سیصد و بیست و پنجمین
سالگرد تاسیس نیروی دریایی روسیه روز
یکشنبه آینده در سواحل سن پترزبورگ برگزار
میشود.
بنابر این گزارش ،ناوچه سهند و ناو بندر مکران
دو شناوری هستند که قبل از نزدیک شدن به
سواحل جنوبی انگلیس از سواحل غربی آفریقا،
اسپانیا و فرانسه عبور کردند.
زمانی که این دو کشتی جنگی در ماه آوریل با
سالح و احتماال سوخت شده ایران را ترک کردند،
پیش از توقف حدود یک هفتهای در سواحل
سنگال و سپس عزیمت به سمت اقیانوس
اطلس ،تصور می شد که عازم ونزوئال باشند.
اکنون با عبور این کشتیها از کانال مانش،
احتماال ناتو آنها را زیر نظر میگیرد.

حامد کرزای:

مذاکرات تهران قدم مهمی در جهت
دستیابی به صلح بود

رئیس جمهور سابق افغانستان با تاکید بر این
که هر چه زودتر باید صلح در افغانستان برقرار
شود مذاکرات صلح در تهران را قدم مهمی عنوان
کرد.
به گزارش ایسنا حامد کرزای رئیس جمهوری
سابق افغانستان در سخنانی در نشست مجازی
با موضوع افغانستان ،صلح و امنیت پایدار
گفت :کار مبارزه با تروریسم به گونهای پیش
برده شد که در تضاد آشکار با شعاری بود که
تبلیغ می کردند .من از همان آغاز این گونه نحوه
مبارزه با تروریسم که باعث تقویت افراطی آن
شود مخالفت کردم تا جایی که پیمان امنیتی با
آمریکا را به ضرر کشور دانستم.
وی افزود :اینک خروج نیروهای آمریکایی
در شرایطی انجام می شود که جنگ مردم
افغانستان را به ستوه آورده است .هر چند باعث
حل مشکالت آمریکا با طالبان شد اما موجب
خاتمه جنگ و خونریزی در کشور ما نشد .
کرزای خاطر نشان کرد :خروج غیر مسئوالنه
آمریکا از افغانستان در حالی که غبار جنگ ،فضا
را تیره ساخته می تواند شرایطی را ایجاد کند که
قابل قبول نباشد.
وی در ادامه گفت :طرحی که از سوی جو
بایدن برمال شد این بار به صورت ناخواسته بر
مردم افغانستان تحمیل می شود .اما باید از
پیامدهای آن در منطقه جلوگیری شود و برقراری
صلح هرچه زودتر در افغانستان صورت گیرد.
رئیس جمهور سابق افغانستان با اشاره به
مذاکرات در تهران گفت :مذاکرات صلحی که در
تهران برگزار شد قدم مهمی در جهت دستیابی
به صلح بود .بنده از برادران ایرانی تشکر میکنم.
وی ابراز امیدواری کرد که مذاکراتی که در
قطر هم جریان دارد به نتیجه دلخواه برای مردم
افغانستان برسد .و در بهترین و کوتاهترین زمان
صلح در افغانستان اتفاق افتد .
کرزای در پایان گفت :یکی از مکانیزمهای
مهمی که در حال انجام است از سوی روسیه و
چین و آمریکا و پاکستان به صورت مشترک کار
انجام می شود .پیوستن ایران به این مکانیزم می
تواند توسعه روند صلح را فراهم کند.

ردپای غیرقابل انکار تلآویو در تنش آبی آفریقا
در پی اظهارات شخصیتها و مقامهای مصری در خصوص نقش رژیم
صهیونیستی در قضیه آبگیری سد النهضه ،تلآویو این مساله را رد میکند در
حالی که نمایندگان پارلمان مصر اذعان دارند دولت اسرائیل در تالش برای
الپوشانی نقش مشکوک خود در این مناقشه آبی است.
به گزارش ایرنا« ،مصطفی بکری» چهره رسانه ای و نماینده پارلمان مصر سه
روز پیش فاش کرد که بحران سد النهضه یک بحران سیاسی است که با هدف
انتقال آب رود نیل به اسرائیل شکل گرفته است.
«ضیاء الدین داوود» یکی دیگر از نمایندگان پارلمان مصر نوشت که تلآویو از
اتیوپی برای تحت فشار قرار دادن مصر به منظور تحقق «اسرائیل بزرگ از نیل
تا فرات» استفاده میکند.
«مصطفی الفقی» دیپلمات سابق مصری و رئیس کتابخانه اسکندریه هم گفته
اسرائیل در پرونده سد النهضه تاثیر دارد چرا که از از زمان رئیس جمهوری اسبق
مصر (محمد انور سادات) آرزو داشت یکی از کشورهای پایین دست رود نیل
باشد .الفقی معتقد است که مصر باید در پرونده سد النهضه برای اعمال فشار
بر اتیوپی به اسرائیل متوسل شود.
در حالی که این افراد از همدستی اتیوپی در دستیابی به اهداف اسرائیل «به
منظور به زانو درآوردن قاهره» پرده برداشتند ،برخی دیگر پیشنهاد مصر برای
توسل به اسرائیل به منظور میانجیگری در بحران سد النهضه را مورد انتقاد
قرار دادند.
«حسنی محلی» روزنامهنگار در المیادین نوشت :اسرائیل از سالهای اولیه
شکلگیری از طریق چندین پروژه و طرح که از طرف ایاالت متحده حمایت

میشده به دنبال به دست آوردن آب رود نیل بوده است .از اهداف مهم اسرائیل
آب بود که پس از اشغال فلسطین در سال  ۱۹۴۸و روی آوردن به سمت
کشورهای آفریقایی ،به نیل دسترسی پیدا کند.
همچنین «أمانی القرم» در رای الیوم نوشت :عالقه اسرائیل به منابع آبی به
طور کلی و حوزه نیل به طور خاص در قلب اندیشه استراتژیک صهیونیستها
قرار دارد.
«عبدالله السناوی» هم در روزنامه لبنانی االخبار با انتقاد از پیشنهاد «مصطفی
الفقی» دیپلمات سابق مصری نوشت :یکی از بدترین اتفاقهایی که دارد رخ
میدهد افزایش برخی صداها در مصر است که خواستار مداخله اسرائیل برای
حل بحران سد النهضه هستند.
سفارت رژیم صهیونیستی در قاهره در صفحه توئیتر خود در بیانیهای مدعی
شده «آنچه در برخی شبکهها و مقاالت روزنامهها در خصوص دخالت دولت
اسرائیل در مساله سد النهضه آمده ،بی اساس و خالف واقع است».
در واکنش به بیانیه سفارت رژیم صهیونیستی« ،مصطفی بکری» و «تامر
شهاوی» دو عضو پارلمان مصر تاکید کردند که تل آویو در تالش است تا نقش
مشکوک خود در حمایت از اتیوپی را الپوشانی کند.
بکری در گفت و گوی اختصاصی با آر.تی تصریح کرده که تل آویو و آدیسآبابا
چندین توافقنامه برای ایجاد پروژههای رودخانهای بین سالهای  ۱۹۹۰و ۱۹۹۶
امضا کردند« .بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر پیشین تایید کرد که اسرائیل به
اتیوپی در بهبود و افزایش سهم خود از آبهای نیل کمک خواهد کرد.
او خاطرنشان کرد :برخی از وبسایتهای اسرائیلی در سال  ۲۰۱۹از وجود

سیستم دفاع هوایی با برد کوتاه اسرائیلی از نوع «اسپایدر  »Spider -در اطراف
سد النهضه خبر دادند« .دینا مفتی» سخنگوی وزارت خارجه اتیوپی هم تایید
کرد که این کشور مازاد آب و برق خود را به هر طرف از جمله اسرائیل میفروشد.
بکری با اشاره به رد ادعای سفارت اسرائیل در قاهره تاکید کرد :همه اینها موید
نادرستی ادعای اسرائیل است.
تامر شهاوی دیگر عضو پارلمان مصر هم در گفت و گوی اختصاصی با آر.تی
گفت « :تلآویو دخالت خود در خصوص بحران سد النهضه را در پی توافق صلح
با مصر رد میکند و به لحاظ دیپلماتیک هم عاقالنه نیست که درگیری خود در
این بحران را اعالم کند چرا که قاهره آن را اقدامی خصمانه میداند».
هشدارهای مصر و سودان به اتیوپی نسبت به آبگیری سد النهضه به سمت
تهدید نظامی پیش رفته است؛ به گونهای که مجله «اجیپت تودی Egypt
 » Todayشنبه گذشته به نقل از الفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر نوشت
که امنیت ملی این کشور خط قرمز بوده و هیچ کس نمیتواند از آن عبور کند.
مصر تمایل دارد به تمام کشورهای آفریقایی از جمله سودان و اتیوپی کمک کند
اما نه به قیمت آب کشورش.
دولت اتیوپی چهاردهم تیر/پنجم ژوئیه اعالم کرد که دومین مرحله از آبگیری
سد النهضه را آغاز کرده است؛ اقدامی که مصر ،آن را تحولی خطرناک اعالم کرد.
وزیر خارجه مصر پیشتر گفته بود ساخت سد النهضه ،موجودیت مصر را
تهدید میکند و زندگی یکصد میلیون مصری و  ۵۰میلیون سودانی را در معرض
خطر قرار میدهد.
با گذشت دو هفته از آخرین هشدارهای خارطوم و قاهره اتیوپی هنوز به این

هشدارها پاسخی نداده است.
السیسی در عین حال هشدار داد که مصر برای حفاظت از امنیت خود
گزینههای مختلفی دارد و اگر اتفاقی برای مصر بیفتد این بدان معناست که من
و ارتش مصر وجود نداریم.
رئیس جمهوری مصر از اتیوپی و سودان خواستار امضای توافقنامهای الزامآور
در خصوص آبگیری سد النهضه شده تا در صلح و رفاه زندگی کنند.

