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عراق: دولت عراق از توافق این کش��ور با سوریه 
بر س��ر بازگشایی گذرگاه های مرزی مشترک بین این 
دو کش��ور خب��ر داد. »کاظم العقاب��ی«، رئیس هیأت 
گذرگاه ه��ای مرزی عراق گفت که دولت این کش��ور 
و س��وریه به توافق رس��یدند که گذرگاه های »القائم« 
و »البوکمال« هرچه س��ریعتر برای تبادل تجاری بین 

دو کشور باز شود.

پاکس�تان: انفج��ار در ب��ازار می��وه و س��بزی 
هزارگنجی ش��هر کویته مرکز ایالت بلوچستان دست 
کم ۱۶ کشته و ۳۰ زخمی بر جای گذاشت. به گزارش 
پلیس مواد منفجره در کیس��ه سیب زمینی جاسازی 
شده بود. بیشتر قربانیان هزاره های شیعه هستند. در 
هنگام انفجار بیش از ۱۱ خودرو هزاره ها و ش��یعیان 

مسافر در بازار بودند.

ُعمان: قائم مقام وزارت خارجه عمان از اظهارات 
اخیر وزیر خارجه این کشور درباره رژیم صهیونیستی 
دفاع کرد و افزود، مس��قط بر تش��کیل دولت مستقل 
فلسطین تأکید دارد.»بدر بن حمد البوسعیدی« قائم 
مقام وزارت خارجه عمان اعالم کرد،  تالش هایی برای 
حل بحران میان کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس و 

نزدیک کردن دیدگاه های آنها در جریان است.

کره ش�مالی: رهبر کره ش��مالی در اولین اظهار 
نظر عمومی خود پس از نشست شکست خورده ویتنام، 
گفت پیونگ یانگ باید به تالش برای خودکفایی هرچه 
بیشتر، ادامه دهد.»کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی 
روز چهارش��نبه گفت این کش��ور باید ب��ا تالش برای 
خودکفایی هرچه بیش��تر، به تحریم کنندگان خارجی 
که قص��د دارند ب��ه پیونگ یان��گ فش��ار وارد کنند، 

»ضربه ای جدی« بزند.

آمریکا: وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( اعالم کرد 
که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دریادار »بیل 
م��ارن« )Bill Moran( را به عن��وان فرمانده جدید 
عملیات ه��ای نیروی دریایی این کش��ور معرفی کرده 
اس��ت. وزارت دفاع آمریکا در این خصوص اعالم کرد: 
پاتریک ش��اناهان سرپرس��ت وزیر دفاع موقت آمریکا 
گفته اس��ت که بر اساس دستور ترامپ، »بیل مارن«، 
سی و دومین فرمانده عملیات های نیروی دریایی این 

کشور خواهد بود.

کش�میر: مردم کش��میر اعالم کردند: حضور در 
انتخابات را تحریم ک��رده و به هیچ یک از نمایندگان 
دولت هند رأی نمی دهند.»س��ید علی گیالنی«،»میر 
واعظ عمر فاروق« و »یاسین ملک« رهبران آزادی خواه 
کشمیر از مردم خواستند در انتخابات شرکت نکنند تا 
تکلیف افراد بی گناه که توس��ط نیروهای امنیتی هند 

دستگیر شده اند، مشخص شود.

ذرهبین

یمن همچنان زیر آتش 
ائتالف سعودی، منازل و مزارع یمنی ها در یکی از 
شهرهای اس��تان »الحدیده« را با ۱۰۰ گلوله توپخانه 

هدف قرار داد که به شهادت یک کودک منجر شد.
همچنین در پی حمله موشکی ائتالف سعودی به 
التحیتا یک دختر یمنی کشته و برادر وی نیز زخمی 
شد. »یحیی سریع« س��خنگوی نیروهای مسلح یمن 
اعالم کرد، ائتالف متجاوز در یک هفته بیش از ۱22۱ 
بار آتش بس الحدیده را نقض کرده   است. در این میان 
رئیس جمهور دولت مس��تعفی یمن برای اولین بار از 
سال 2۰۱5 خواستار تشکیل جلسه فوق العاده پارلمان 
این کش��ور در استان حضرموت شد. از سوی دیگر به 
رغم مخالفت جهانی، یک نش��ریه آلمانی نوش��ت که 
در جریان نشس��تی محرمانه، دول��ت آلمان با فروش 
س��الح به کشورهای مهاجم علیه یمن یعنی عربستان 
س��عودی و امارات متحده عربی موافقت کرده اس��ت. 
خبر دیگر آنکه براس��اس گزارش رس��انه های محلی، 
بی��ش از ۴۰ تن از دانش��جویان دانش��کده افس��ری 
عربس��تان در کالج های نظامی انگلیس تحت آموزش 
ق��رار گرفتند. این نیروها از س��ال 2۰۱5 در مدرس��ه 
نیروی هوایی سلطنتی انگلیس موسوم به سندهرست 
و دانش��کده نیروی دریایی سلطنتی آموزش دیده اند. 
وزارت دف��اع انگلی��س درب��اره جزئیات ای��ن برنامه 

توضیحی ارائه نکرد.
حمایت غرب از س��عودی در حالی ادامه دارد که 
وضعی��ت بحرانی یم��ن همچنان ادام��ه دارد چنانکه 
منابع یمنی با اعالم افزایش شمار قربانیان بیماری وبا 
در این کش��ور از کشته شدن 25 نفر در استان حجه 
در اثر این بیماری خبر دادند. »لیز گراندی«هماهنگ 
کننده امور انسانی س��ازمان ملل در یمن اخیرا اعالم 
کرد: یمن ب��ا بدترین بحران انس��انی در جهان روبرو 
اس��ت، چ��را که نزدیک ب��ه 8۰ درص��د جمعیت 2۴ 
میلی��ون و یکصد هزار نفری آن دس��ت کم به یکی از 

انواع کمک های انسانی و حمایت نیاز دارند.

نیمچهگزارش

رد هر نوع همکاری با حضور صهیونیست ها 
رئی��س جمهوری لبنان با هرگونه همکاری به ویژه در بخش انرژی از جمله 

در سطح منطقه ای با مشارکت رژیم صهیونیستی مخالفت کرد. 
»میش��ل عون« رئی��س جمهوری لبن��ان در کنفرانس خبری مش��ترک با 
»پروکوپی��س پاولوپولوس« همتای یونانی خود در بیروت با بیان اینکه این حق 
لبنان است که به استخراج نفت و گاز از مناطق اقتصادی ویژه و مستقل بپردازد، 
با هرگونه مش��ارکت در گردهمایی یا س��از و کار هم��کاری بخصوص در »گرهمایی 
گاز خاورمیانه« که اس��رائیل در آن مش��ارکت داش��ته باش��د، مخالفت کرد. خبر دیگر 
از لبن��ان آنک��ه وزارت خزانه داری آمریکا یک ش��بکه در لبنان را به اتهام پولش��ویی و 
کم��ک به حزب اهلل لبنان تحریم ک��رد.  وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد 
»قاسم شمس«، شهروند لبنانی و صرافی او را به اتهام پولشویی برای کارتل های قاچاق 

کلمبیایی و انجام مبادالت مالی حزب اهلل لبنان به فهرست تحریم ها اضافه کرد.

مقاومت
شکست سیاست منزوی کردن روسیه 

وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد که سیاست منزوی کردن روسیه از طرف 
آمریکا شکس��ت خورده اس��ت و تحریم های ضدروسی واشنگتن نیز نمی تواند 

بر مسکو تاثیری بگذارد.
سرگئی الوروف در جمع استادان و دانشجویان آکادمی دیپلماتیک روسیه 
وابسته به وزارت امور خارجه روسیه گفت: آمریکا با تحریم و فشار سیاسی تالش 
کرد تا روس��یه را مجبور به تغییر سیاس��ت های خود کند ام��ا هیچ اولتیماتومی بر 
روس��یه تاثیر نخواهد گذاشت و ما به سیاست های خود ادامه می دهیم. رئیس دستگاه 
دیپلماسی روسیه گفت: مردم جهان از سیاست های استعماری خسته شده اند و آمریکا 
رویکردهای خود را بر کش��ورهای دیگر تحمیل می کند که با ش��انتاژ و فش��ار سیاسی 
همراه اس��ت. وی اظهار داش��ت: تحریم های یکجانبه و جنگ تجاری نه فقط در مورد 

کشورهای مخالف سیاست های آمریکا بلکه متحدان این کشور بکار گرفته می شود.

بحران 
پنس خودش را مضحکه کرده است

»نیکالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئال در واکنش به اظهارات مداخله جویانه 
و تهدیدآمیز معاون رئیس جمهور آمریکا علیه کاراکاس در نشست شورای امنیت 
س��ازمان ملل گفت که او خودش را مضحکه کرده اس��ت.»مایک پنس« معاون 
رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی در نشست شورای امنیت سازمان ملل از این 
نهاد بین المللی خواس��ت »خوان گوایدو« رئیس جمه��ور خودخوانده  رابه عنوان 
رئیس جمهور ونزوئال به رس��میت بشناسد. »نیکالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئال 
در واکن��ش به اظهارات نفر دوم دولت آمریکا گفت: من نمی توانم غرور، خودس��تایی و 
برتری طلب��ی نژادی او )مایک پنس( را درک کنم. نفرت و نژادپرس��تی علیه ونزوئال در 

چهره او دیده می شد«.
مادورو همچنین تاکید کرد که معاون ترامپ با اظهارات اخیرش در س��ازمان ملل، 

»خودش را مضحکه کرده است«. 

یکایی التین آمر
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چرا مصر چنین کرد؟
 علی تتماج 

غ��رب آس��یا در حال��ی همچن��ان یک��ی از اصلی ترین 
کانون های تحوالت جهانی اس��ت که چگونگی ش��کل گیری 
ائتالف های نظامی یکی از ابعاد اصلی این تحوالت را تشکیل 
می دهد. نکته مهم در این عرصه آنکه منابع خبری در خبری 
به نقل از منابع آگاه از کناره گیری مصر از مش��ارکت در طرح 
»نات��وی عربی« که ب��ه ابتکار آمریکا مطرح ش��ده خبر داده 
بود. طرح ناتوی عربی را اولین بار در س��ال 2۰۱۷ سعودی ها 
پیشنهاد کردند. این پیش��نهاد با استقبال آمریکا مواجه شد. 

بس��یاری خروج مصر، به عنوان دارنده بزرگترین ارتش جهان 
عرب را، جدیدترین لطمه به ابتکار موسوم به »ائتالف امنیت 
خاورمیانه« )مس��ا( توصیف کرده آند. حال این سوال مطرح 
می ش��ود که چرا مصر ک��ه در ظاهر روابط قاب��ل توجهی با 

عربستان و آمریکا دارد چنین اقدامی صورت داده است؟ 
برخ��ی بر این عقیده اند ک��ه رویکرد واحد عربی در عمل 
یک شعار بیشتر نبوده و عمال آنها نمی توانند در یک ساختار 
واحد قرار گیرند چرا که این کش��ورها منافع متضاد داشته و 
در عی��ن حال هر کدام به دنبال تبدیل ش��دن به قدرت برتر 
عرب��ی را دارند لذا عمال در قالب ائتالف ق��رار نمی گیرند. به 
عن��وان مثال پس از ۴۰ س��ال هنوز ش��ورای همکاری خلیج 
فارس با ۶ کش��ور عربی نتوانس��ته  به یک نگاه واحد برس��د 
چنانک��ه اکنون اختالفات میان قطر و س��ایر اعضا هر روز در 
حال گس��ترش است. طرح تش��کیل ارتش واحد اسالمی که 

سعودی ادعا داشت با دهها کشور اسالمی تشکیل شده نیز در 
عمل هیچ کارکردی نداش��ته و حتی نتوانسته یک اساسنامه 

واحد صادر نماید. 
نمود دیگر چنین وضعیتی را در یمن می توان مش��اهده 
کرد ک��ه عمال ائتالف عرب��ی در این جنگ ش��کل نگرفت و 
ام��روز س��عودی از مزدوران آفریقای��ی در این جنگ به جای 
ائتالف عربی بهره می گیرد. بر این اس��اس می توان گفت که 
عم��ال واژه ای به اتح��اد  عربی وجود ن��دارد و مصر نیز برای 
هزین��ه ندادن بی مورد با تکیه ب��ر این تجربیات از حضور در 
ناتوی عربی خودداری کرده اس��ت. نکت��ه دیگر عملکردهای 
برخی کشورهای عربی همچون سعودی و امارات است که به 
جای رویکرد تعاملی به دنبال سلطه بر سایر کشورهای عربی 
هستند. مصر خود را کشور مستقلی با منافع مشخص می داند 
و حاضر به پذیرش چنین سلطه ای نیست بویژه شواهد نشان 

می دهد که سعودی به دنبال بهره گیری از ناتوی عربی برای 
بحران س��ازی در سوریه و یمن است که عمال مغایر با منافع 
مصر اس��ت. نکته دیگر نقش آمریکا در معادالت ناتوی عربی 

است. 
هر چند السیسی اخیرا به آمریکا سفر داشته اما استقبال 
گرمی از وی صورت نگرفت چنانکه همزمان علیه سیاست های 
وی در آمریکا تظاهرات برگزار ش��د و از طرفی نیز آمریکا به 
قاهره درباره خرید تس��لیحات از روسیه هشدار دارد که نوعی 
رویکرد تحقیر آمیز در قبال مصر بوده اس��ت. با توجه به این 
شرایط می توان گفت که اقدام مصر مبنی بر عدم مشارکت در 
ناتوی عربی برگرفته از تجربیات شکس��ت خورده ائتالف های 
عربی و نیز تالش های قاهره برای نمایش اس��تقالل از آمریکا 
و س��عودی است. رویکردی که با توجه به جایگاه نظامی مصر 

می تواند زمینه ساز شکست ائتالف مذکور باشد.

یادداشت

پلیس انگلی��س در حال��ی اعالم کرد  سب���ز پس از خروج ویلیام آس��انژ، مؤس��س قاره 
پایگاه افشاگر ویکی لیکس از سفارت اکوادور در لندن، او را 
بازداش��ت کرده اس��ت که واکنش به این اق��دام، تاکید بر 

نابودی آزادی بیان توسط لندن بود.
پلی��س انگلیس اعالم کرد »جولیان آس��انژ« مؤس��س 
پایگاه افش��اگر »ویکی لیکس« را که در چند سال اخیر به 
س��فارت اکوادور در لندن پناهنده شده بود، بازداشت کرده 
اس��ت. در بیانیه پلیس انگلیس عنوان ش��ده است که این 
بازداشت بر اس��اس حکم سال 2۰۱2 دادگاه عالی انگلیس 
و پ��س از آن ص��ورت گرفته ک��ه دولت اک��وادور وضعیت 
پناهندگی آس��انژ را رد کرده و از پلیس انگلیس خواس��ته 
برای بازداش��ت او به سفارت برود. آسانژ که در سال 2۰۰۶ 
سایت ویکی لیکس را تأسیس کرد، در سال 2۰۱۰ با انتشار 
تصاویر و ویدئوهای کشتار غیرنظامیان توسط ارتش آمریکا 
در عراق و افغانستان مورد توجه رسانه های بین المللی قرار 
گرف��ت. اندکی بعد دولت آمریکا علیه س��ایت ویکی لیکس 
تحقیقات جنای��ی را آغاز کرد و از متحدان خود خواس��ت 
به این تحقیقات کمک کنند. اندکی بعد دولت سوئد آسانژ 
را به »تجاوز جنس��ی« ب��ه یک زن مته��م و علیه او حکم 

بازداشت در سرتاسر جهان صادر کرد.
آس��انژ ب��ا رد این اته��ام و بی��ان اینکه ادعای س��وئد 

انگیزه های سیاسی دارد و هدف از آن خاموش کردن ویکی 
لیکس اس��ت، در سال 2۰۱2 به س��فارت اکوادور در لندن 
پناهنده ش��د. از آن زمان دولت اکوادور به وی در س��فارت 
پن��اه داده بود، تا اینکه امروز »لنی��ن مورنو« رئیس جمهور 
اک��وادور اعالم کرد این کش��ور در واکنش ب��ه »رفتارهای 
غیرمحترمان��ه و تهاجمی« آس��انژ و تهدیدات��ی که او علیه 
متح��دان اکوادور ایج��اد کرده، وضعی��ت پناهندگی وی را 
رد کرده اس��ت. در واکنش به بازداش��ت »آس��انژ« مؤسس 
ویکی لیکس، س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه اعالم کرد: 
دست دموکراسی در حال فشردن گلوی آزادی است. سایت 
افش��اگر ویکی لیکس نیز در این خصوص نوش��ت: اکوادور 
ب��ه ص��ورت غیرقانونی و بر خ��الف قوانین بی��ن المللی به 
لغو پناهندگی سیاس��ی وی مبادرت ک��رد و این امر باعث 
بازداش��ت وی ش��ده اس��ت. رافائل ک��وره آ، رئیس جمهور 
پیش��ین اکوادور به دنبال بازداشت جولیان آسانژ، بنیانگذار 
سایت ویکلی لیکس، " لنین مورنو" رئیس جمهور فعلی این 
کشور را خائن نامید. در این میان وزارت دادگستری آمریکا 

موسس وب سایت ویکی لیکس را متهم کرد.
وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه ای خاطرنشان کرده 
اس��ت: »در کیفرخواس��ت صادر شده ادعا ش��ده که آسانژ 
مارس س��ال 2۰۱۰ مرتکب توطئه ای به همراهی چلس��ی 

مننیگ، تحلیلگر سابق اطالعاتی در ارتش آمریکا شد.«

پلیس لندن آسانژ را بازداشت کرد
فشردن گلوی آزادی با دموکراسی انگلیسی 

بحران س��ازی های پاری��س در آفریق��ا  ادام��ه دارد چنانک��ه مناب��ع نظامی و ق�اره ثروتمند
سیاسی لیبی از پرواز هواپیماهای فرانسوی بر فراز طرابلس 
و آغاز کمک های عملیاتی و مستش��اری فرانسه به نیروهای 

ژنرال حفتر برای تصرف طرابلس خبر دادند.
این منابع آغاز کمک فرانس��ه به نیروهای حفتر در بعد 
شناسایی و اطالعاتی را تایید کردند و می گویند: این کمک ها 
بر روند نبردهای جاری در جنوب طرابلس تاثیرگذار خواهد 
بود. به گفته منابع مذکور، یک هواپیمای جاسوسی فرانسه 
که توسط شرکت کانادایی )CAE Aviation( فعال است 
در آس��مان طرابلس شروع به پرواز کرده است، این هواپیما 
اخیرا هم به کمک نبردهای حفتر در جنوب لیبی آمده بود؛ 
عالوه بر اینکه کارشناس��انی نظامی از فرانسه هم به زودی 

برای کمک میدانی به نیروهای حفتر خواهند رسید.
ای��ن منابع در گفت وگو با وب��گاه خبری العربی الجدید 
افزودن��د: احتمال م��ی رود پایگاه هوای��ی الوطیه در جنوب 
غرب طرابلس مقر اتاق عملیات اصلی باشد که از آنجا حفتر 
جنگ علیه طرابلس را فرماندهی کرده و از آنجا کارشناسان 
نظامی مش��اورهای نظامی خود را ب��رای موفقیت عملیات 

ارائه خواهند داد.
به رغم اینکه فرانس��ه ه��م از جمله ص��ادر کننده های 
بیانیه ه��ای بی��ن المللی در محکومیت عملی��ات حفتر بوده 

و خواهان عقب نش��ینی نیروهای وی از طرابلس و پیش��برد 
فرآیند سیاس��ی تحت نظارت س��ازمان ملل ش��ده است، اما 
دیپلمات های فرانسوی به خبرگزاری رویترز گفتند که فرانسه 
ص��دور بیانیه اتحادی��ه اروپا را که خواهان توقف پیش��روی 

نیروهای حفتر به سمت طرابلس بود را ناکام گذاشت.
الزم به ذکر است فرماندهی کل شبه نظامیان موسوم به 
»ارتش ملی لیبی« از صدور دستور بازداشت »فائز السراج« 
رئیس دولت وفاق مل��ی و اعضای این دولت در غرب لیبی 
خبر داد. شبکه العربیه با اعالم این خبر به نقل از دادستانی 
نظامی گزارش کرد که این افراد متهم به بر هم زدن وحدت 
مل��ی، خیانت به امور دولت، همکاری با کش��ورهای بیگانه 
برای ایجاد جنگ در لیبی، تشکیل سازمان های و گروه های 
مسلح غیرقانونی، اجرای عملیات های تروریستی با حمایت 
مالی و سیاس��ی شورای ریاس��تی دولت وفاق ملی و دولت 

نجات ملی هستند. 
خبرگزاری فرانس��ه گ��زارش داد که یک گروه مس��لح 
وابسته به دولت وفاق ملی لیبی، ده ها نفر از نیروهای حفتر 
را به اس��ارت گرفته اس��ت. ش��بکه الجزیره نیز گزارش داد 
که بی��ش از ۱9۰ نفر از نیروهای حفتر در جریان حمله به 
طرابلس به اسارت درآمده اند. سازمان بهداشت جهانی اعالم 
کرد که در جریان درگیری ّهای حومه طرابلس در یک هفته 

گذشته 5۶ نفر کشته شده اند. 

آغاز حمایت فرانسه از نیروهای حفتر 
پاریس علیه لیبی دست به کار شد 

گروه فرادید  ویژه همراه��ی  گ�زارش  ک��ه  عمرالبش��یر 
با آمریکا و رژیم س��عودی را مدتهاس��ت در راس 
برنامه های��ش ق��رار داده در نهای��ت قربانی منافع 
همین کشورها شد و در یک کودتا سرنگون شد. 

س��ودان که در ماه های اخیر ب��ا اعتراض های 
مردمی و جریان های سیاس��ی علیه ساختار حاکم 
به ریاس��ت جمه��وری عمرالبش��یر  هم��راه بوده 
ب��ه ناگاه تحولی بزرگ را ش��اهد ب��ود و آن اعالم 
کودتا علیه البش��یر بود. البش��یر که زمانی خود را 
حامی فلس��طین و مقابله با س��لطه بیگانگان می 
نامی��د و حتی کش��ورش به بهانه انبار تس��لیحات 
حماس بودن از س��وی رژیم صهیونیستی بمباران 
ش��د، در س��الهای اخیر با تصور برخوردار شدن از 
حمایت ه��ای مالی و سیاس��ی در براب��ر مطالبات 
مردمی و تحرکات مخالفان، رویکرد به س��عودی و 
آمریکا را در پیش گرفت. رویکردی که بر اس��اس 
آن سودان به مهره این کش��ورها در آفریقا مبدل 
ش��د بگونه ای از یک س��و در جنگ سعودی علیه 
یمن مش��ارکت کرد و از س��وی دیگر علیه جبهه 
مقاوم��ت از جمله مقاومت فلس��طین و جمهوری 

اسالمی موضع گیری کرد. 
البش��یر بر این تصور بود ک��ه با این رویکردها 
می تواند ق��درت را حفظ نماید ام��ا روند تحوالت 
نشان داد که عمال این رویکرد نتوانست دستاوردی 
برای البش��یر داشته باشد و در نهایت اعتراض های 
مردمی ش��دت گرفت و جریان های مخالف نیز در 
برابر آن قرار گرفتند. نکته مهم آنکه البشیر با این 
رویک��رد پای��گاه مردمی خود را از دس��ت داده در 
حالی که همزمان این اصل برای آمریکا و سعودی 
تقویت ش��د که وی توان حفظ منافع آنها را ندارد. 
در این ش��رایط البش��یر نات��وان در جذب حمایت 

مردمی و جلب رضایت خارجی در برابر یک گزینه 
قرار گرفت و آن کودت��ای ارتش بود. کودتایی که 
از یک سو برگرفته از مایوس شدن پدرخوانده های 
البش��یر) سعودی و آمریکا( از توان وی برای حفظ 
منافعش��ان ب��وده و از س��وی دیگ��ر اقدامی برای 
جلوگی��ری از به نتیجه رس��یدن قی��ام مردمی با 
مدیریت نظامیان بوده است. بیانیه نیروهای مسلح 
سودان درباره عمر البشیر رئیس جمهور این کشور 
و دولت س��ودان صادر شد. نیروهای مسلح سودان 
اعالم کردند که  از مدتها پیش وضعیت این کشور 
را دنب��ال می کرده ان��د. در این بیانیه که توس��ط 

»عوض بن عوف« وزیر دفاع سودان قرائت شد، از 
»سوء مدیریت، فس��اد نظام ]حاکم[ و انسداد افق 

در برابر ملت« انتقاد شد.
 وی ب��ا بیان اینکه »صبر مردم س��ودان ورای 
تصور انس��ان اس��ت« تأکید کرد که ملت سودان 
این مراحل را با درایت پش��ت س��ر می گذارد و از 
طریق اقدامات مس��المت آمیز مانع از فتنه افروزی 
می ش��وند. عوف تصری��ح کرد که نظ��ام حاکم بر 
س��ودان همچنان در ح��ال س��ر دادن وعده های 
دروغی��ن بود و بر رس��یدگی ب��ه وضعیت امنیتی 
تأکید داش��ت. وف با تأکید بر انحالل نهاد ریاست 

جمهوری، هیئت دولت، ش��ورای ملی و ش��ورای 
ایالته��ا، وضعیت اضطراری را به مدت س��ه ماه در 
این کشور اعالم کرد. وزیر دفاع سودان با اشاره به 
اینکه عمر البشیر در محلی امن نگهداری می شود، 
تصریح کرد که ش��ورای نظامی در دوره دو س��اله 

انتقالی کشور را اداره خواهد کرد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در پای��ان دوره انتقالی 
انتخابات برگزار خواهد ش��د، اظهار داش��ت که به 
مدت س��ه ماه در کش��ور اعالم وضعیت فوق العاده 
خواهد ش��د.منابع آگاه به العربیه اعالم کردند که 
»عبد الرحیم محمد حس��ین« وزیر دفاع پیشین، 
»أحم��د ه��ارون« رئیس حزب »کنگ��ره ملی« و 
»علی عثمان محمد طه« معاون اول پیش��ین عمر 

البشیر بازداشت شده اند.
خبرگزاری »آناتولی« اما خبر داد که سرویس 
اطالعات نظامی س��ودان، »عوض الج��از« معاون 
البش��یر و »نافع علی نافع« معاون پیش��ین وی را 
بازداشت کرده اس��ت. الجزیره نیز گزارش داد که 
نیروهای مسلح سودان اعالم کرده اند که قدرت را 
در دست گرفته اند و ش��ورای نظامی را برای اداره 
مسائل این کشور تش��کیل داده اند. عمر البشیر از 
سال ۱989  رئیس جمهوری سودان است. رئیس 
جمهوری س��ودان سوم اس��فند به مدت یک سال 
در س��ودان حال��ت فوق العاده اعالم ک��رد و همه 
جریان ها و احزاب  سیاس��ی مختلف را به گفت وگو 
به عن��وان تنها راه حل برون رف��ت از اوضاع فعلی 

دعوت کرد. آمریکا و اروپایی ها خواس��تار برگزاری 
نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره تحوالت 

سودان شدند.
»عم��ر الدقی��ر« رئیس حزب کنگره س��ودان 
نیز به الجزیره گفته اس��ت که این حزب خواستار 
س��قوط تمام��ی حکوم��ت با هم��ه کارگ��زاران و 
دس��تگاههای حکومت��ی آن اس��ت. او بیانیه وزیر 
دفاع را تالش��ی برای بازس��ازی حکومت از دست 
رفته عمر البش��یر دانست. »مریم صادق المهدی« 
از رهب��ران حزب معارض »ام��ت« هم اعالم کرده 
اس��ت که این حزب اقدام ارت��ش را کودتا می داند 
و خواستار حکومت بر پایه آرای مردم است.وزارت 
خارجه فرانس��ه نیز اعالم کرده است که این کشور 
از نزدیک اوضاع س��ودان را رص��د می کند و ابراز 
امیدواری کرده اس��ت که تغییرات در این کش��ور 

بدون خشونت دنبال شود.
خطوط هوایی عربس��تان س��عودی نیز اعالم 
کرده اس��ت که تمامی پروازها به س��مت خارطوم 
و دیگر ش��هرهای سودان را تا اطالع ثانوی متوقف 
کرده است. رجب طیب اردوغان اما اقدام نیروهای 
مسلح سودان را »کودتا« نامیده و خواستار انتقال 
س��ریع قدرت به مردم ش��ده و از مردم سودان نیز 
خواس��ته تا دموکراسی را برگزینند. وزارت خارجه 
قطر در بیانیه ای در خصوص حوادث اخیر سودان، 
همه طرف های ذی نفع در این کشور را به گفت وگو 
و اولویت دادن به مصلحت ملی فراخواند. مس��ئول 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای 
از انتق��ال ق��درت به یک دول��ت انتقالی مدنی در 
س��ودان حمایت کرد. محمد عل��ی الحوثی، عضو 
ش��ورای عالی سیاس��ی در یمن گف��ت که انقالب 
واقعی از ملت نمی ترسد و حالت فوق العاده اعالم 

نمی کند.

رئیس جمهور سودان به رغم همراهی با آمریکا و سعودی در یک کودتا سرنگون شد 

عاقبت دلبستن به وعده های پدرخوانده

 اراده نماینده محافظه کار
بر برکناری »ترزا«

به رغم توافقات جدید اروپا با  لش برگزیت، چ�����ا ب��ر س��ر  انگلی��س 
رس��انه های انگلی��س از تالش نماین��دگان حزب 
محافظه کار برای برکناری نخس��ت وزیر این کشور 

خبر داده اند.
از ام��روز فص��ل جدی��دی در فراین��د اجرای 
برگزیت آغاز ش��ده که ممکن است به قیمت کنار 
رفتن »ت��رزا می« از نخس��ت وزیری تمام ش��ود. 

»دونالد توسک« رئیس شورای اروپایی اعالم کرد 
که س��ران اتحادیه اروپا در جلس��ه خود در ش��هر 
بروکس��ل، با تمدید ضرب االجل خروج بریتانیا از 

این اتحادیه سیاسی )برگزیت( موافقت کردند.
مردم بریتانیا )انگلیس، ایرلند شمالی، اسکاتلند 
و ولز( سوم تیر ماه سال ۱۳95 در یک همه پرسی به 
خروج این کش��ور از اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. 
ق��رار بود فرآیند خ��روج تا پیش از ابتدای امس��ال 
تکمیل ش��ود، اما ناکامی لندن و بروکسل در توافق 
در مورد وضعیت رابطه سیاس��ی و اقتصادی پس از 
اجرای برگزیت، به یک بار تعویق در این فرآیند منجر 
شد.خودداری چندباره پارلمان انگلستان از تصویب 

توافق های می با س��ران اتحادی��ه اروپا این تعویق را 
نی��ز در کمک به حصول توافق نهایی بی نتیجه کرد 
و نهایتا می چند روز پیش با موافقت پارلمان رسما 
از اتحادیه اروپا خواس��ت موعد خ��روج را تا تیر ماه 
به تعویق بیاندازند. ش��بکه »اس��کای نیوز« گزارش 
کرده که احتماال این تعویق دوباره خروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا و به جریان افتاده ماده 5۰ می تواند در 

نهایت به نخست وزیری می پایان دهد.
بن��ا بر ای��ن گ��زارش، در حال حاض��ر برخی 
از نماین��دگان ح��زب محافظ��ه کار در پارلم��ان 
انگلی��س در حال نوش��تن نامه ب��ه رئیس کمیته 
۱922 هس��تند تا درخواس��ت کناره گیری می از 

نخست وزیری و باز ش��دن مسیری برای روی کار 
آم��دن رهبری جدید در انگلی��س را مطرح کنند. 
این گ��زارش می افزای��د، اگرچه ح��زب خانم می 
ممکن اس��ت تا ماه دسامبر رسما با کنار گذاشتن 
وی از ق��درت به نتیجه نرس��د ام��ا بحث هایی که 
اخیرا مطرح شده پیرامون چگونگی کنار رفتن وی 
از نخس��ت وزیری اس��ت. اما حزب محافظه کار چه 
گزینه هایی پیش رو خواهد داشت؟ سران اتحادیه 
اروپا در جلس��ه خود در بروکس��ل با درخواس��ت 
انگلس��تان ب��رای تمدید ضرب األجل خ��روج این 
کش��ور از اتحادی��ه، موافقت کرده اند.  س��ران 2۷ 
کش��ور در واکنش به درخواست لندن برای تمدید 

مهلت خ��روج از اتحادیه، موافقت کرده اند که این 
ضرب االجل که چند روز دیگر فرامی رس��د، تا ۳۱ 
اکتبر )9 آبان( به تعویق بیافتد. قرار اس��ت توسک 
در دیدار با نخست وزیر انگلیس این توافق را نهایی 
کند. همچنین قرار اس��ت روند پیش��رفت حرکت 
بریتانیا به س��مت خ��روج از اتحادیه، ۳۰ ژوئن )9 
تیر( در نشس��تی مورد بررسی سران اتحادیه قرار 
گیرد. به نوشته گاردین، این نشست به درخواست 
»امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانس��ه در متن 
تواف��ق گنجانده ش��ده، تا اتحادی��ه اروپا اطمینان 
یابد که انگلیس به تعهدات خود از جمله برگزاری 

انتخابات پارلمان اروپا، پایبند می ماند.


