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پیمان آکوس چگونه موجب قهر فرانسه با آمریکا و انگلیس شد؟

پاسخ ایران به ادعاهای وزیر انرژی
عربستان در کنفرانس آژانس
به دنبال مطرح کردن برخی اتهامات واهی
علیه کشورمان از سوی وزیر انرژی عربستان
سعودی در شصت و پنجمین کنفرانس
عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی،
نمایندگی کشورمان در وین به این موضوع
واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا ،در متن پاسخ ارائه شده
از سوی خدایار روزبهانی ،رایزن سیاسی
نمایندگی دائم کشورمان آمده است :این طنز
تلخی است که جمله عامیانه بهترین دفاع،
یک حمله است ،در حال تبدیل شدن به یک
الگو در آژانس بینالمللی انرژی اتمی است.
عربستان در حالی به برنامه هسته ای ایران
می پردازد که این کشور هنوز نسخه قدیمی
پروتکل مقادیر کوچک را اجرا میکند و در
نتیجه از نظارت و راستی آزمایی جامع برنامه
هسته ای خود توسط آژانس جلوگیری می
کند .جمهوری اسالمی ایران به طور کامل
و صادقانه موافقتنامه جامع پادمان خود با
آژانس را اجرا می کند و راسخانه معتقد است
عدم اجرای کامل پادمانهای جامع ،زنگ
خطر را در هر کجا که باشد به صدا در می
آورد؛ حال چه در عربستان باشد ،چه در رژیم
اسرائیل و نباید هیچ تفاوتی در این بین قائل
شد .این موضوع باید فورا ً و بدون هیچ گونه
تعصب و تبعیض رد شود .ایران ،آژانس و
جامعه بینالمللی بسیار خرسند خواهند بود
اگر عربستان و سایرین در خاورمیانه بتوانند
همان تعهدات پادمانی را که ایران در حال
اجرای آن است ،انجام دهند.
در ادامه این پاسخ آمده است :متأسفانه،
عدم عضویت در ان.پی.تی یا داشتن
موافقتنامه پادمان ویژه با آژانس ،برای برخی
تبدیل به عذر موجه شده تا از تعهدات خود
برای اجرای کامل و قابل اثبات آنچه برای
اطمینان جامعه بین المللی در مورد صلح
آمیز بودن فعالیت های هسته ای الزم است،
اجتناب کنند .نادیده گرفتن واقعیت های
موجود در منطقه خاورمیانه ،به نفع صلح و
ثبات این منطقه و جامعه بین المللی نیست.
ریاض ،موافقتنامه جامع پادمان را به طور
کامل اجرا نمی کند ،بنابراین ،اجازه حداقلی
به آژانس برای انجام راستی آزمایی های الزم
از سوی عربستان ارائه نمی شود .با توجه به
اینکه دبیرخانه آژانس چندین بار از عربستان
خواسته است تا پروتکل مقادیر کوچک را
لغو کند ،باید در نظر داشت که عدم اجرای
پادمان های آژانس در کنار لغو پروتکل مقادیر
کوچک ،می تواند به عربستان اجازه دهد
برخی فعالیت های هسته ای خود را از چشم
بازرسان آژانس مخفی کند ،که این امر نیز کل
رژیم پادمانی و عدم اشاعه ای را تضعیف می
کند.
به گزارش ایسنا ،عبدالعزیز بن سلمان،
وزیر انرژی عربستان در شصت و پنجمین
نشست سالیانه آژانس بین المللی انرژی اتمی
در اظهاراتی بر ضرورت خالی شدن منطقه از
سالح کشتار جمعی و ممانعت از دستیابی
ایران به سالح هسته ای تاکید کرد.
وی گفت :عربستان نسبت به عدم پایبندی
ایران به توافقات بین المللی نگران است.
بن سلمان مدعی شد :عدم شفافیت تهران
در تعامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی
تهدیدی برای ممانعت از اشاعه سالح کشتار
جمعی است.
وزیر انرژی سعودی تاکید کرد که کشورش
از تمام تالشهای بینالمللی در راستای
ممانعت از دستیابی ایران به سالح هسته ای
حمایت می کند.
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درخواست فوری آمریکا و انگلیس
از ایران

پاریس در انزوا

روابط آمریکا ،استرالیا و انگلیس با متحدان اروپایی
خود همچنان تحت تاثیر قرارداد «آکوس» است.
خشم پاریس همچنان از اقدام سه کشور انگلیسی
زبان ادامه دارد و تحلیلگران میگویند تنش در روابط
تا امتیازدهی به فرانسه از سوی متحدان قرارداد آکوس
ادامه خواهد داشت.
جزئیات پیمان آکوس
دولت فرانسه روز جمعه در یک اقدام قهرآمیز
سفرای خود در آمریکا و استرالیا را فراخوانده است.
دلیل این اقدام قهری فرانسه ،لغو توافق امنیتی
پاریس با استرالیا برای انعقاد یک توافق جدید با
آمریکا و بریتانیا بوده است .فرانسه حرکت استرالیا
در لغو توافق امنیتی با پاریس را «خنجر از پشت
زدن» خوانده و با قدیمیترین متحدانش سرشاخ شده
است.
درپی امضای معاهده امنیتی استرالیا با ایاالت
متحده و بریتانیا که به فسخ قرارداد  ۶۶میلیارد دالری
کانبرا با پاریس انجامید ،فرانسه برنامه دیدار وزیر
دفاع خود با بریتانیا را هم لغو کرده است .رویترز به
نقل از دو منبع آگاه نوشت که فلورنس پارلی تصمیم
گرفته تا دیدارش با بن واالس ،همتای بریتانیایی خود
را که قرار بود این هفته برگزار شود ،لغو کند.
فرانسه بالفاصله پس از اعالم معاهده امنیتی میان
امریکا ،انگلیس و استرالیا سفرایش را از انگلیس و
آمریکا فراخواند .بلومبرگ در گزارشی نوشته این
نخستین بار در تاریخ فرانسه است که این کشور
سفیرش در آمریکا را فرامیخواند.
توافق جدید ایاالت متحده آمریکا ،استرالیا و
بریتانیا روز جمعه گذشته اعالم عمومی شد .طبق
این معاهده ،آمریکا و بریتانیا دست کم هشت
ی هستهای را در اختیار استرالیا قرار میدهند،
زیردریای 
انگیزهای که باعث شد استرالیا قرارداد خود با نیروی
دریایی فرانسه برای در اختیار قرار دادن  ۱۲ناوگان
زیردریاییهای الکتریکی-دیزلی را لغو کند.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه
مشترکش با بوریس جانسون و اسکات موریسون
نخست وزیر استرالیا در توصیف این معاهده گفته
با این ابتکار عمل در واقع ما اطمینان حاصل میکنیم
که هر یک از ما سه تا مدرنترین ظرفیتهای دفاعی
را در برابر تهدیدات رو به رشد در اختیار داریم».
به گزارش پولیتیکو ،ژان ایو لودریان وزیر خارجه
فرانسه شوکه شدن خود از خبر لغو توافق با فرانسه
به دلیل عقد قرارداد امنیتی با آمریکا و بریتانیا را پنهان
نکرد و گفت ما قرار بود با استرالیا روابطی بر پایه
اعتماد داشته باشیم .آنها به اعتماد ما خیانت کردند.
با وجود سهم کم بریتانیا در توافق امنیتی جدید با
استرالیا ،لودریان خطاب به دولت بوریس جانسون
لحن تندتری داشته و گفته اقدام بوریس جانسون
«فقط با منطق فرصت طلبی دائمی» بریتانیا قابل
توجیه است.
پیر مارکوس دیپلمات فرانسوی در آمریکا در
توییتر خود به اظهارات لودریان درباره این تحوالت
اشاره کرده که گفته «من منطق این توافق را متوجه
نمیشوم ...این نشان دهنده تمایل استرالیا برای
تبدیل شدن به زیردست آمریکا و تقدیم حاکمیت
سرزمینیاش به این کشور است».
مارکوس درباره اظهارات لودریان درخصوص رفتار

سرنوشت برجام همچنان نامعلوم است

پیمان امنیتی انگلیس ،آمریکا و استرالیا به عنوان سه کشور انگلیسی زبان که به پیمان آکوس مشهور است ،نظم جدیدی در ساختار امنیتی تسلیحاتی
جهان را رقم زده است و عالوه بر خشم شرکای اروپایی ،نگرانی چین را دوچندان کرده است .رسانهها از این پیمان به عنوان زنگ خطری برای اروپا نام بردند.

با اینکه بعضی
مشکالتتوافق
استرالیا و فرانسه
از مدتها پیش
معلوم بود ،اما
نه آمریکا و نه
استرالیا تا چند
ساعت قبل از
اعالم رسمی
قشانهیچ
تواف 
اطالعی به طرف
فرانسوی نداده
بودند
بریتانیاییها نیز نوشته :البته فراخواندن سفیرمان
در لندن ضروری نبود ،چون ما از خیلی وقت پیش
هم میدانستیم منطق دولت بریتانیا ،فرصت طلبی
دائمی است.
دویچه وله در گزارشی به اظهارات پارلی وزیر
نیروهای مسلح فرانسه اشاره کرده که خطاب به
آمریکا گفته ما شاهد بودیم که چطور آمریکا با
متحدانش رفتار کرد.
فراخواندن سفرای فرانسه از بریتانیا و آمریکا در
پاسخ به لغو توافق با استرالیا یک اقدام عادی نبوده
و از این جهت بسیار تعجب آور است .این تحوالت
به منزله رخنهای تاریخی در روابط نزدیک فرانسه و
آمریکا است .اما از دید استرالیا ،تمایل به داشتن
زیردریاییهای هستهای آمریکایی چندان تعجب
برانگیزنیست.
نشریه کانورسیشن آمریکا در یادداشتی به نقل از
ای جی میچل محقق دانشگاه ملی استرالیا درباره
دلیل توضیح استرالیا به داشتن زیردریاییهای مدرن
نوشته :ارتش تا دندان مسلح چین و تالش این کشور
برای سیطره بر دریای چین جنوبی که مسیر اصلی
تجارت برای استرالیاست ،کارآمدی زیردریاییهای غیر
هستهای فرانسه را زیر سوال میبرد .زیردریاییهای
آمریکا با نیرو محرکه هستهای کار میکنند و نسبت
به زیردریاییهای دیزلی فرانسه برد بسیار بسیار
بیشتری دارند .از طرفی نیاز به سوختگیری ندارند و
توانایی نفوذ و جاسوسی آنها باالتر است .این یعنی
این زیردریاییها میتوانند مدتها (ماهها) بدون اینکه
شناسایی شوند در یک منطقه باقی بمانند.
با این توافق جدید ،استرالیا به جمع شش کشور
دارای ظرفیت زیردریایی هستهای خواهد پیوست.
این شش کشور شامل آمریکا ،بریتانیا ،روسیه ،هند،
فرانسه و چین است .قبل از این توافق آمریکا تنها

تواناییهای زیردریایی هستهای خود را در اختیار
بریتانیا قرار داده بود.
از این گذشته این توافق یک مزیت دیگر هم برای
استرالیا دارد .توافق قبلی استرالیا با فرانسه  ۶۶میلیارد
دالر ارزش داشت که در سال  ۲۰۱۶نهایی شده
بود .این توافق قرار بود برای استرالیا دستیابی به ۱۲
زیردریایی دیزلی را هموار کند ،اما با مشکالتی همراه
شده بود.
اما حرکت استرالیا در لغو توافقش با فرانسه عجیب
بود .این کشور تنها چند ساعت قبل از رسانهای شدن
خبر قرارداد با آمریکا و بریتانیا توافق قبلی خود با
فرانسه را لغو کرد.
با اینکه بعضی مشکالت توافق استرالیا و فرانسه از
مدتها پیش معلوم بود ،اما نه آمریکا و نه استرالیا
تا چند ساعت قبل از اعالم رسمی توافقشان هیچ
اطالعی به طرف فرانسوی نداده بودند .درواقع استرالیا
و آمریکا توطئه چیده بودند که این توافق را از فرانسه
مخفی نگه دارند .مقامات آمریکایی و بریتانیایی از
مدتها پیش از این توافق خبر داشتند ،اما بایدن
در دیدار با مکرون و هم آنتونی بلینکن در دیدار به
لودریان هیچ اشارهای به این ماجرا نکردند.
نشریه هیل در گزارشی نوشته استرالیا برنامههایش
را از فرانسه در دیدار ماه ژوئن میان مکرون و
موریسون مخفی نگه داشته بود هرچند موریسون
مسئله نگرانی هایش درباره توافق امنیتی با پاریس
را در جریان این دیدار مطرح کرد .در ماههای گذشته
وزرای دفاع و خارجه فرانسه هم با مقامات استرالیایی
دیدار داشتند ،اما هیچ حرفی درباره برنامه توافق با
آمریکا و انگلیس زده نشد.
گفته میشود مقامات فرانسوی از جمله ژان پیر تبا
سفیر فرانسه در استرالیا خبر توافق امنیتی استرالیا و
آمریکا و انگلیس و لغو توافق قبلی فرانسه با استرالیا

را از اخبار شنیدهاند.
ریشههای خشم فرانسه از آمریکا و انگلیس
نشریه وکس به حواشی لغو توافق چند میلیارد
دالری فرانسه با استرالیا اشاره کرده است .این رسانه
نوشته عالوه بر مسائل دیپلماتیک ،نا امیدی فرانسه
از انحالل قرارداد زیردریایی مسائل مالی هم دارد.
درواقع این قرارداد  ۶۶میلیارد دالری در فرانسه به
عنوان «قرارداد قرن» مطرح شده بود .پارلی وزیر
نیروهای مسلح فرانسه گفته از استرالیا درخواست
خسارت میکند .از طرفی لغو این توافق با اهداف
سیاست خارجی بلند مدت فرانسه هم جور در
نمیآید .مکرون سالهاست که به دنبال سیاست
«خودمحتاری استراتژیک» برای اتحادیه اروپاست و
از همه اعضای این اتحادیه خواسته که هزینههای
نظامیشان را برای روابط قویتر با ناتو افزایش دهند.
در ماه فوریه مکرون در مصاحبهای با شورای آتالنتیک
اعالم کرد که اتحادیه اروپا یک بازیگر معتبر در سطح
جهانی است.
لغو معاهده امنیتی فرانسه و استرالیا ،تقویت بال
امنیتی و سیاسی این کشور و بلوک اتحادیه اروپا در
اقیانوس هند و آرام را به تعویق میاندازد.
با همه این احوال برخالف برخی تحلیلها به ویژه
از سوی رسانههای حاکمیتی ایران ،رسانههای غربی
متفق القول معتقدند خشم فرانسه تاثیر زیادی بر
مناسبات این کشور در آینده نخواهد گذاشت.
دنیل بائر عضو ارشد موسسه صلح کارنگی به فارین
پالیسی گفته برای فرانسویها یا هرکس دیگری،
یک ضرر اقتصادی قابل توجه به منزله تغییر جهت
پارادایم استراتژیک نیست .برای فرانسه ،استراتژی
به سمت تقویت حضور در منطقه اقیانوس هند و
آرام بوده و این جهت با خسارتی که دیدهاند تغییر
نمیکند.

مذاکرات هستهای در بزنگاه تردیدها

القدس العربی در مطلبی به قلم نوری آل حمزة نوشت :با وجود
احتمال زیاد از سرگیری مذاکرات هستهای بین ایران و قدرتهای
جهانی در هفتههای آینده[ ،ترکیب] هیئت مذاکره کننده تهران
همچنان نامشخص و غیر قابل توجیه است.
به گزارش انتخاب ،در ادامه این مطلب آمده است :گفتگوهای
غربی-ایرانی در راستای احیای توافق هستهای به نتیجه نرسید و در
حالی که ابراهیم رئیسی احیای برجام را یکی از اهداف خود میداند،
انتصابها در دولت وی بویژه در وزارت خارجه ،سواالتی را در مورد
از سرگیری مذاکرات برانگیخته است.
پس از اینکه حسین عبداللهیان به منصب وزارت خارجه رسید،
رئیسی تصمیم گرفت علی باقری کنی را به عنوان معاون امور
بینالملل وزیر خارجه انتخاب کند ،تا عهده دار امور مربوط به
مذاکرات هستهای باشد و جانشین مذاکره کننده سابق ایران ،عباس
عراقچی شود ،اما از آنجا که باقری کنی به اصرار خود برای ترک
مذاکرات و پیش بردن طرح هستهای ایران معروف است ،همین
امر نگرانیهایی را در بین غربیها به دنبال داشته است .در واقع
تهران تالش میکند پرونده هستهای را از وزارت خارجه گرفته و
به شورای عالی امنیت ملی ایران واگذار کند تا این شورا عهده دار
مذاکرات شود.
به گفته رافائل گروسی ،مدیر کل آژانس بین الملل انرژی اتمی،
این آژانس به توافقی با ایران دست یافته که هدف از آن ایجاد یک
فضای دیپلماتیک برای دستیابی به راه حلهای فراگیرتر است.
در سطح منطقهای ،اسرائیل در آخرین واکنش خود با بازگشت
آمریکا به توافق هستهای مخالفتی نکرد و وزیر دفاع دولت

صهیونیستی در گفتوگو با فارین پالیسی گفت :اسرائیل میتواند
توافق هستهای جدید با ایران را بپذیرد.
با وجود هشدارهای کارشناسان در مورد سیاست ایران ،دولت
اوباما در سال  ۲۰۱۵به توافقی با ایران دست یافت .با توجه به
راهبرد واضح ایران مبنی بر تعلل برای رسیدن به هدف که دولتهای
غربی و بویژه دولت اوباما نقش زیادی در شکل گیری آن داشتند،
امروز تغییر مسیر ایران بدون مانع تراشی ممکن نیست .همانطور
که شرایط منطقهای و جهانی باعث ایجاد موانعی در برابر قدرتهای
غربی در تعامل با ایران شده و این موانع در نهایت موجب کمرنگ

شدن ایاالت متحده و تعامل آن در کانالهای دیپلماتیک جهانی
شد.
به طور کلی ،حرکت نکردن ایاالت متحده برای مقابله با چالشهای
خاورمیانه و بررسی مسائلی مانند برنامههای هستهای ایران ،باعث
میشود مسئوالن ایرانی قانع شوند که غرب برنامههای کافی برای
مهار انگیزههای هستهای نظام تهران را ندارد.
با اینکه چهارشنبه گذشته انگلیس ،فرانسه و آلمان بیانیه مشترکی
صادر کردند که در آن از نقض مکرر تعهدات هستهای توسط ایران
اظهار نگرانی کردند ،تهران در صدد استفاده از فرصت دیپلماتیکی
بود که توافق با مدیر کل آژانس هستهای برایش به ارمغان آورد.
براساس بیانیه کشورهای اروپایی ،ایران باید به سرعت تولید
اورانیوم غنی سازی شده  ۶۰درصدی را متوقف کرده و بدون
تاخیر به مذاکرات هستهای بازگردد ،چرا که به عقیده کارشناسان
هستهای ،ایران تنها یک ماه با تولید مواد الزم برای ساخت بمب
اتمی فاصله دارد .در این میان ،تروئیکای اروپایی امیدوار است که
ایران فورا تولید اورانیوم غنی سازی شده خود را متوقف کند ،اما
تمام این تالشهایی که ذکر آن گذشت ،به قانع شدن تهران در
این باره که واقعیت طرح هستهای خود و میزان پیشرفت آن را علنی
کند ،کمکی نکرده و همین مساله کار را سختتر میکند .به عقیده
تحلیلگران ،همین علنی نشدن برنامههای هستهای ایران ،به نزدیک
شدن جهان به یک لحظه واقعی یعنی ساخت بمب اتمی توسط این
کشور ،کمک میکند .در اینجا نقش اسرائیل تبلور مییابد ،که چه
بسا با کمک دولتهای عربی و غیر عربی ،برای مهار ایران هستهای
اقدامی کند.

وزیران امور خارجه آمریکا و انگلیس در حاشیه
مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر دیدار و درباره
ایران و موضوعات دیگر رایزنی کردند.
وزارت امورخارجه آمریکا با انتشار اطالعیه ای
که روی وب سایت این وزارتخانه قرار گرفته است،
اعالم کرد که آنتونی بلینکن و الیزابت تراس وزیران
امورخارجه آمریکا و انگلیس در حاشیه نشست
ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک
دیدار کردند.
در این اطالعیه آمده است :دو طرف در این
دیدار درباره یک سری موضوعات ،شامل اوضاع
افغانستان ،بحران تغییرات آب و هوایی ،ایران،
ایندو پاسیفیک آزاد و همچنین تقویت روابط
اقتصادی میان دو کشور بحث و رایزنی کردند.
بلینکن نیز در صفحه توییتر خود درباره این
جلسه نوشت« :دیدار چهره به چهره خوبی برای
اولین بار با وزیر خارجه انگلیس لیز تراس داشتم
و درباره اولویتهای مشترک از ایران و افغانستان
گرفته تا ایندو پاسیفیک آزاد ،صحبت کردم».
وزارت خارجه انگلیس نیز درباره دیدار وزیر خارجه
این کشور با همتای آمریکایی در نیویورک بیانیه
صادر کرد و از رایزنی آنها درباره ایران خبر داد.
طبق بیانیه وزارت خارجه انگلیس ،تراس و بلینکن
«درباره ضرورت آزادی فوری همه اتباع بریتانیایی
و آمریکایی که به صورت خودسرانه در ایران
بازداشت شدهاند و همچنین ضرورت بازگشت ایران
به مذاکرات برجامی در وین توافق کردند ».وزرای
خارجه آمریکا و انگلیس در این دیدار همچنین
درباره توافق نظامی انگلیس و آمریکا با استرالیا که
شامل ایجاد زیردریایی اتمی است و اعتراض شدید
فرانسه را به دنبال داشت ،حرف زدند و این توافق را
عاملی برای امنیت در این منطقه خواندند.

اتحادیه اروپا ،آمریکا را به بیوفایی
متهم کرد

در پی بحران زیردریاییها با فرانسه ،رئیس
شورای اروپا ،واشنگتن را به بی وفایی متهم کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از روسیا الیوم ،شارل
میشل ،رئیس شورای اروپا از ایاالت متحده بابت
موضوع زیردریاییهای فرانسه و ایجاد توافق نظامی
جدید در اقیانوس هند و آرام به ضرر پاریس به
شدت انتقاد کرد.
وی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در
نیویورک در جمع خبرنگاران اظهار داشت :ایاالت
متحده در مورد موضوع زیردریاییها و تشکیل
توافق نظامی جدید در اقیانوس هند و آرام خلف
وعده کرده است.
وی افزود :اتحادیه اروپا از واشنگتن درخواست
شفاف سازی دارد تا مقاصد اعالم شده در همکاری
بین ایاالت متحده ،انگلیس و استرالیا را بهتر درک
کند زیرا قابل درک نیست.
پیش از این هم اورزوال فون در الین ،رئیس
کمیسیون اروپا از نحوه برخورد با فرانسه درخصوص
معامله زیردریایی با استرالیا در چارچوب مشارکت
امنیتی آمریکا  ،استرالیا و انگلیس انتقاد کرد.
در مقابل دولت آمریکا اعالم کرده که قصد ندارد
توافقنامه تامین زیردریاییهای هستهای استرالیا
را به خاطر اعتراض فرانسه و بروز بحران بین
واشنگتن و پاریس کنار بگذارد.
این در یک جلسه مطبوعاتی ویدئویی توسط جن
ساکی سخنگوی کاخ سفید اعالم شد.
وی گفت :ایاالت متحده قصد ندارد توافقنامه
تامین زیردریاییهای هستهای استرالیا را کنار
بگذارد .ساکی گفت که با توجه به بحران سیاسی
موجود ،بین جو بایدن ،رئیس جمهوری آمریکا و
امانوئل ماکرون ،همتای فرانسوی او تماس تلفنی
برقرار میشود.
وی افزود :رئیس جمهوری بایدن در روزهای
آینده با ماکرون صحبت خواهد کرد و وی تعهد
ایاالت متحده برای همکاری با یکی از قدیمیترین و
نزدیکترین شرکای ما را تأیید می کند.
روابط بین فرانسه از یک سو و ایاالت متحده و
استرالیا ازسوی دیگر پس از آنکه استرالیا قرارداد
خرید زیردریاییهای فرانسوی را لغو و آنها را با
زیردریاییهای هستهای آمریکا جایگزین کرد ،وارد
یک بحران آشکار شد.
پاریس این موضوع را خیانت و خنجر از پشت
توصیف کرد.

لیبرالها پیروز انتخابات کانادا

انتصابات جدید طالبان اعالم شد

سیتیوی نیوز اعالم کرد که لیبرالها در انتخابات فدرال  ۲۰۲۱با دولت اقلیت پیروز خواهند شد و جاستین ترودو ،رهبر لیبرالها قدرت
خود را در زمان همهگیری کرونا حفظ خواهد کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از  ،CTV Newsاین خبر پس از بسته شدن حوزههای رأیگیری انتخابات در سراسر کانادا منتشر شد.
آرین اوتول ،رهبر حزب محافظه کار ،رقیب اصلی جاستین ترودو ،نخست وزیر کانادا شکست خود را در انتخابات سراسری
پذیرفت .اوتول در سخنرانی خود در ستاد انتخابات حزب اونتاریو گفت :من با ترودو صحبت کردم و به خاطر مبارزات
انتخاباتیاش به او تبریک گفتم.
ی رایگیری موجب تمدید زمان رایگیری شد ،نتایج اولیه نشان میدهد
در حالی که صفهای طوالنی در برخی از حوزهها 
که لیبرالها در  ۱۵۶کرسی انتخاب شده یا پیشرو هستند .در این انتخابات  ۳۳۸حوزه فدرال برای رایگیری وجود داشته که یک
حزب برای تشکیل دولت اکثریت باید حداقل  ۱۷۰کرسی را به دست آورد.
بر اساس نتایج اولیه شمارش آرا حزب لیبرال  ۱۵۶کرسی و حزب اصلی رقیب یعنی محافظهکاران  ۱۲۳کرسی کسب کردهاند .در
رقابتهای  ،۲۰۱۹لیبرالها  ۱۵۵کرسی ،محافظهکاران  ۱۱۹کرسی ،بلوک کبکوا  ۳۲کرسی ،حزب دموکراتیک جدید  ۲۴کرسی 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 .ترودو نامزدی مجدد خود را به عنوان فرصتی برای کاناداییها مطرح کرد تا اعالم کنند که میخواهند
چه کسی کشور را از موج چهارم بحران کرونا عبور دهد و وارد دوران جدیدی از تغییرات قابل توجه شوند.
ترودو  ۴۹ساله ،یک شخصیت پیشرو کاریزماتیک و پسر نخست وزیر لیبرال اسبق پییر ترودو ،در سال  ۲۰۱۵بر مسند قدرت نشست اما دولتش در سال ۲۰۱۹
اکثریت خود را از دست داد .نتیجه نهایی انتخابات فدرال کانادا در روز دوشنبه ،پس از  ۳۶روز تبلیغات احزاب ،نحوه عملکرد حزب حاکم بعدی در مبارزه با کرونا
ص میکند و مسیر رسیدگی به سایر مسائل کلیدی که در مبارزات انتخاباتی مطرح شده از جمله مقرون به صرفه بودن مسکن ،مراقبت از کودکان و رشد
را مشخ 
اقتصادی را روشن خواهد کرد .در حالی که برخی از رهبران احزاب رای پیش از موعد را ترجیح دادند ،برخی دیگر روز دوشنبه به محلهای اخذ رای رفتند تا به
میلیونها کانادایی که در حال رای دادن بودند ،ملحق شوند .به دلیل محدودیتهای بهداشت عمومی در خصوص کرونا ،نحوه رای دادن کاناداییها نسبت به
ی پستی رای دادند و  ۵میلیون و  ۸۰۰هزار نفر دیگر از چهار روز پیش در رایگیری
انتخابات گذشته تغییر کرده بود .نزدیک به یک میلیون نفر از طریق رایگیر 
پیش از موعد که ازاوایل این ماه برگزار شد ،شرکت کردند که نسبت به انتخابات سال ۱۸٫۵ ،۲۰۱۹درصد و نسبت به سال  ۵۷ ،۲۰۱۵درصد افزایش داشته است.

سخنگوی طالبان با اعالم انتصابات جدید در کابینه موقت گفت بنا به تصمیم رهبر این گروه ،مراسم تحلیف لغو شده است.
به گزارش فارس ،ذبیحالله مجاهد سخنگوی طالبان در کنفرانس خبری روز سهشنبه گفت :داعش در افغانستان مانند عراق وجود
ندارد ،اما برخی از افغانها هستند که ایدئولوژی داعش را پذیرفتهاند .ما تالشهای جدی برای جلوگیری از آن انجام میدهیم.
وی حمالت وحشیانه در ننگرهار را محکوم کرد و گفت که این آخرین حمله داعش در افغانستان خواهد بود.
مجاهد افزود :از آدم ربایی در کابل و والیات جلوگیری شده است و ما سخت تالش می کنیم تا میزان جنایت را به صفر
برسانیم .وی در بخش دیگری از سخنان خود انتصابات جدید در دولت موقت طالبان را اعالم کرد .به گفته وی «حاجی
نورالدین عزیزی» ،سرمایهگذار و شخصیت برجسته از والیت پنجشیر به عنوان سرپرست وزارت بازرگانی و تجارت منصوب
شده است .همچنین «صدر ابراهیم» به عنوان معاون وزیر کشور و «مال عبدالقیوم ذاکر» به عنوان معاون وزیر دفاع منصوب
شدهاند و «قلندر عباد» به عنوان سرپرست جدید وزارت بهداشت منصوب شدند .در تعیینات جدید« ،مال محمد ابراهیم» به
عنوان معاون امنیتی وزارت کشور تعیین شده است .همچنین نظرمحمد مطمئن به عنوان سرپرست کمیته ملی المپیک تعیین شد.
همچنین« ،مجیبالرحمان عمر» از سوی طالبان به عنوان معاون وزارت انرژی و برق« ،غالمغوث» بهعنوان معاون وزارت ضد حوادث ،محمد فقیر به عنوان
سرپرست اداره آمار مرکزی« ،محمدگل محمد» بهعنوان معاون وزارت مرزی« ،گلزرین کوچی» به عنوان معاون دوم وزارت مرزی« ،ارسال خروتی» ب ه عنوان
معاون وزارت مهاجرین« ،لطفالله خیرخواه» به عنوان معاون حرفهای وزارت تحصیالت عالی و «نجیبالله» به عنوان رییس اداره انرژی اتمی از سوی طالبان
تعیین شدهاند .ذبیحالله مجاهد ،سخنگوی طالبان ،همچنین گفت که در این تعیینات تا اندازه زیاد تخصص مدنظر گرفته شده است و در سایر تشکیالت
حکومت طالبان این معیار در نظر گرفته خواهد شد .سخنگوی طالبان در پرسش به پاسخ خبرنگاران درباره همهشمول بودن کابینه گفت که این بار نمایندگانی
از اقلیتها از جمله هزارهها نیز تعیین شدهاند .محمدحسن غیاثی به گفته او ،هزاره است .مجاهد گفت که مشاغل برای زنان در دولت نیز در نظر گرفته شده
است .سخنگوی طالبان همچنین گفت :بسیاری از کشورهای منطقه با ما در تماس هستند و مشورتهای آنها خیرخواهانه است ،اما در سطحی نیست که آنها
بتوانند در امور داخلی افغانستان مداخله کنند .وی خاطرنشان کرد :دولت در انتصابات بیشترین حرفهای بودن را در نظر گرفته است که باعث بهتر شدن کار و
استاندارد شدن کابینه میشود .مجاهد در بخش دیگری از سخنانش گفت :پیش از تسلط طالبان بر کابل ،برخی از منابع بانکها به سرقت رفته بود .در حال
حاضر ما از تمام ظرفیتهای دیپلماتیک برای آزاد کردن پولهای مسدودی افغانستان تالش خواهیم کرد .وی افزود که مراسم تحلیف کابین ه سرپرست آنان لغو
ی خود را آغاز کنند.
شده و رهبری طالبان تصمیم گرفته است که مسئوالن وزارتخانهها ب ه منظور جلوگیری از اتالف وقت ،کارها 

ترودو در قدرت میماند

مجاهد از لغو مراسم تحلیف کابینه خبر داد

