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درسهای تلخ «بهار عربی»
برای «بهار آفریقا»
تحلیل روز

دورنـــما

ایشان تارور

مترجم :وصال روحانی

مهلت  6ماهه اروپا به برگزیت

هــر روز که از مهلت تعیین شــده بــرای خروج انگلیس از اتحادیــه اروپا میگذرد
ی نخســتوزیری این کشــور افزوده
بــر هجمــه انتقادها و شــماتتها علیه ترزا م 
میشــود .با ایــن حال با تالشهــای او بار دیگــر اتحادیه اروپا موافقــت کرد به او
مهلت شــش ماههای بدهد تا هرچه زودتر این کالف سردرگم باز شود و بریتانیا
موفق شود با توافق با پارلمان خود و اتحادیه اروپا برگزیت را به سرانجام برساند.
به گزارش گاردین ،دونالد تاســک رئیس شــورای اروپا گفت بیست و هفت عضو
اتحادیه اروپا و انگلیس بر ســر تمدید شــش ماهه مدت زمان خروج انگلیس از
اتحادیه اروپا تا  31اکتبر به توافق رسیدند.

حمله به محله شیعهنشین در پاکستان

نمــاز روز جمعه شــیعیان پاکســتان و حمله بــه محلهای شیعهنشــین و برجای
ماندن  16شهید و بیش از  30زخمی ،تبدیل به عزا شد .ب ه گزارش رویترز ،بهگفته
عبدالحمیــد اچکــزی ،یکی از اعضــای نیروهای امداد ،وضعیت شــمار زیادی از
زخمیها بشــدت وخیم اســت و بر همین اســاس احتمال افزایش شــهدا بسیار
باال اســت .این انفجار در یک بازار ســبزی و میوهفروشی رخ داده است که عمدتاً
فروشــندگان آن از مردم هزاره ســاکن در این شــهر هســتند .تاکنون هیچ گروهی
مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

اعالم جزئیات «معامله قرن» در  17روز آینده

وبسایت خبری واله متعلق به رژیم صهیونیستی مدعی شد که جزئیات طرح
موســوم به معامله قرن ،که با ورود دونالد ترامپ به کاخ ســفید ،آغاز و پیگیری
شــده بــود ،قرار اســت تــا پایان مــاه جاری میالدی منتشــر شــود .بهگــزارش این
وبســایت ،شبکه امریکایی ای بیسی اعالم کرده کمتر از  17روز دیگر این طرح
رســانهای میشــود اما زمان مشــخصی برای مطرح کردن آن اعالم نشده است.
منابع امریکایی همچنین احتمال دادند که طرح معامله قرن امریکا چهبسا به
مدت دو ماه دیگر و به بعد از ماه مبارک رمضان و اعیاد اسالمی موکول شود .در
همین راســتا ،جان بولتون ،مشاور امنیت ملی امریکا روز چهارشنبه در گفتوگو
بــا یــک رســانه امریکایی تصریح کرد که واشــنگتن بــرای اعالم معاملــه قرن در
غربآسیا آماده است.

خبرنگار

دیلیصباح(ترکیه):

یواسای تودی (امریکا):

شانگهایدیلی(چین):

کشورهای غربی ،بویژه امریکا و ایتالیا در
تالش برای به رســمیت شناختن وقایع
 1915ترکیــه تحــت عنــوان نسلکشــی
ارامنه هســتند .اقدامی که آنکارا یک بار
دیگر آن را محکوم کرده است.

آمارها نشان میدهد ،دونالد ترامپ در
دوسال نخســت ریاست جمهوری خود
بــا  71پرونده قضایی روبهرو بودهاســت
که یک نوع رکوردشــکنی در بین رؤسای
جمهوری امریکا است.

در نشســتی با حضور صنعتگران چینی،
از شــانگهای ،پایتخــت اقتصــادی چیــن
خواســته شــد به جای تبلیغات گســترده
روی صنایع خارجی دست به حمایت از
تولیدات و برندهای داخلی بزند.

مصونیت قضایی جولیان آسانژ لغو و بازداشت شد

شکار افشاگر بزرگ

گــروه جهان :افشــاگر اســرار امنیت ملی
امریــکا 6 ،ســال و  9مــاه و  24روز پس از
زندگــی در زنــدان انتخابی خــوشآب و
رنــگ خــود ،در حالــی که کتــاب «تاریخ
امنیت ملی امریکا» را در دست داشت،
کشانکشــان توســط 5مرد از ســاختمان
ســفارت اکوادور در لندن بیرون کشــیده
شــد تــا فصــل جدیــدی در پرونــده
ویکیلیکس گشوده شود.
روز پنجشــنبه رســانههای انگلیســی
بدون توجه به ادامه ماجراهای برگزیت
و مهلت  6ماهه بروکســل به لندن برای
خروج از اتحادیه اروپا ،تیتر نخست خود
را به دستگیری جولیان آسانژ اختصاص
دادنــد .بــه گــزارش روزنامــه انگلیســی
«گاردیــن» ،جولیــان آســانژ  47ســاله،
2هــزار و  487روز پــس از پناهندگــی در
سفارت اکوادور بازداشت و بالفاصله در
دادگاهــی در لندن حاضر شــد تا تفهیم
اتهام شود .او برعکس زمانی که دستگیر
شــد ،خونســرد به نظر میرســید و برای
خبرنگاران نیز انگشــت خود را به نشانه
پیــروزی بــاال آورد .امــا قاضــی دادگاه
بــا توصیــف آســانژ بهعنــوان فــردی که
خودخواه اســت و تنها به منافع خودش
فکر میکنــد ،وی را بهدلیل خودداری از
حضور در دادگاه در شــش سال گذشته،
مجــرم شــناخت .بنــا بــر ایــن گــزارش،
پلیــس بریتانیــا اعــام کرده ،بازداشــت
آســانژ به درخواســت امریکا که خواهان
اســترداد مؤســس ویکیلیکــس اســت،
انجام شده اســت .احتماالً این دادگاه او
را بــه تحمــل  12مــاه زنــدان در انگلیس
محکوم خواهد کرد .این در حالی اســت
کــه یکــی از زنانــی کــه آســانژ را در ســال
 2010متهــم به تجاوز بــه خود کرده بود،
خواستار بازگشایی آن پرونده شدهاست.
کریســتین هراسنســون ،ســردبیر
ویکیلیکــس نیــز بــا حضــور در مقابــل
ساختمان دادگاه در لندن به خبرنگاران
گفــت کــه امــروز «روزی ســیاه» بــرای
روزنامهنگاری اســت .جنیفر رابینســون،
وکیــل مدافــع آســانژ هــم گفــت کــه بــا
درخواســت اســترداد امریــکا مبــارزه
خواهند کرد.
امریکا در انتظار استرداد آسانژ
دستگیری آسانژ در انگلیس تهدیدی
جــدی بــرای او محســوب نمیشــود و
در واقــع وی نگــران آن اســت کــه دولت
انگلیــس او را تحویــل دولــت امریــکا
دهد .جایی که بســیاری از سیاستمداران
مدتهــا اســت ،انتظــار بازگشــت او را
میکشند و اکنون از بازداشت او خوشحال
هســتند .دولت امریکا ســالها اســت که
آســانژ را بهدلیــل افشــاگریهایی کــه از
سال  2006داشــته و بویژه افشاگریهای
ســال  2010او دربــاره مســائل امنیتــی
امریکا همچون عملیــات نظامی امریکا

در افغانســتان و عراق و شــرایط اردوگاه
گوانتانامو متهم به خیانت کردهاســت و
برخی معتقدند در امریکا مجازات مرگ
در انتظار آسانژ است .پیشدرآمد چنین
مجــازات ســنگینی روز پنجشــنبه رقــم
خورد .به گــزارش «اســپوتنیک» ،وزارت
دادگستری امریکا روز پنجشنبه ،همزمان
بــا دســتگیری و حضور آســانژ در دادگاه،
بیانیــهای منتشــر و در آن اعــام کــرد،
جولیــان آســانژ را بهدلیــل انتشــار مقاله
«توافق با هدف هک کامپیوتری» مجرم
شــناخته و به  5سال زندان محکوم شده
اســت .بنــا بــه اعــام وزارت دادگســتری
امریــکا جولیــان آســانژ همچنیــن بــرای
«ســرقت» اطالعات طبقهبندی شــده با
چلســی منینگ «همدست» بوده است.
عــاوه بر این امریکا اعالم کرده ،روز دوم
ماه مه ( 12اردیبهشــت) جلسات دادگاه
خــود در ارتبــاط بــا آســانژ را بهصــورت
اینترنتــی برگزار میکنــد و متهم موظف
اســت ،بهصورت اینترنتی در این دادگاه
حاضــر شــود .با ایــن حــال امریــکا هنوز
به طور رســمی خواهان اســترداد آســانژ
نشــده است .آســانژ اطالعات سال ۲۰۱۰
را با همکاری چلســی منینــگ که یکی از
کارمنــدان ســازمان امنیــت ملــی امریکا
بــود ،بــه دســت آورد .منینــگ در ســال
 ۲۰۱۳به جرم این کار به  ۳۵سال حبس
محکوم شــد .اما بــاراک اوباما در آخرین
روزهای کارش بهعنوان رئیس جمهوری
امریکا دستور آزادی او را صادر کرد.
چرا اکوادور آسانژ را تحویل داد
بهگــزارش ســایت خبــری تحلیلــی
امریکایــی «دیلی بیســت» ،دســتگیری
آســانژ ،پس از اختالفات سالهای اخیر
او بــا مقامات اکــوادوری رخ داد .جولیان
آســانژ ماه ژوئن ســال  2012به ســفارت
اکــوادور در لنــدن پناهنــده شــد .دلیــل
پناهندگــی او ایــن بــود که بشــدت بابت
دستگیری از ســوی انگلیس نگران شده
بــود .زیــرا مقامــات قضایــی انگلیس از
ماه اوت ســال  2010به درخواست سوئد
که خواهان بازداشــت وی بهدلیل اتهام
سوءاســتفاده جنســی از دو زن در ایــن
کشــور شــده بودند ،حکم دستگیری او را
صادر کرده بودند.
اما طی یک سال اخیر دو طرف دچار
برخی اختالفات جدی با یکدیگر شدند.
تا جایی که ســفارت اکــوادور که طی این
سالها تحت فشــار امریکا برای تحویل
آســانژ قرار داشت ،چندین ماه اینترنت
آســانژ را قطع کــرد و در نهایت نیز پاییز
ســال گذشــته بدون مشــورت با آســانژ،
پروتــکل جدیــدی را دربــاره پناهندگــی
وی تهیــه کرد که بر مبنای آن ،مؤســس
ســایت افشــاگر ویکــی لیکــس موظــف
میشــد هزینههای درمانــی ،مکالمات
تلفنی و نگهداری گربــهاش را پرداخت

پایان عمر حکومت بشیر
فرحناز دهقی
خبرنگار
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پــس از سلســله اعتراضها و تظاهــرات و
استمرار حضور مردم سودان در خیابانها،
ارتش این کشــور دســت بــهکار شــد و با به
زیــر کشــیدن رئیسجمهــوری آن کنتــرل
اوضــاع را در دســت گرفت .اگر ســرنگونی
ریاســتجمهوری  26ســاله ســودان در
نخستین ســاعات ابتدایی لبخند رضایت
و شــادمانی بر چهره معترضان نشــاند ،با
گذشــت چند ساعت بعد ،رنگ نگرانی بر
چهره آنها نقش بست زیرا بار دیگر ارتش
قدرت را بهدست گرفته است.
نزدیــک بــه چهار ماه اســت کــه مردم
این کشور در اعتراض به اقتصاد نا بسامان
و سیاســت بیثبــات و دیکتاتوری البشــیر،
در خیابانها دســت به تجمع و تظاهرات
میزننــد .روز پنجشــنبه ارتــش این کشــور
بــا بهرهگیــری از فرصت پیــش آمده علیه
رئیسجمهوری سودان اعالم قدرت کرد و
کنترل اوضاع را به دست گرفت.
به گــزارش خبرگزاری رویترز ،ســاعتی

پس از اعالم قدرت ارتش علیه البشــیر ،او
بازداشت و براساس بیانیه ارتش به مکان
امنــی منتقــل شــد .براســاس ایــن بیانیه،
بــه مدت ســه مــاه در این کشــور وضعیت
فوقالعــاده اعــام شــد و ارتــش در دوره
دو ســاله انتقالــی زمــام امــور را بــه دســت
خواهــد گرفــت .ضمــن آنکــه نهادهــای
ریاســتجمهوری و نخســتوزیری نیز به
حالــت تعلیق درآمدند .تشــکیل شــورای
انتقالــی نظامــی در دوره انتقالی از جمله
مهمتریــن مــوارد مزبور در ایــن بیانیه بود
امــا جزئیات بیشــتری از آن منتشــر نشــد.
همچنیــن ارتــش عنــوان کــرد قرار اســت
قانون اساسی سال  ۲۰۰۵میالدی هم لغو
شود .بهدنبال دستگیری البشیر بسیاری از
نزدیکان و چهرههای دولت او هم دستگیر
شــدند .تعداد بازداشت شدگان تاکنون به
بیش از صد تن رسیده است.
ســاعاتی پــس از اعــام قــدرت ارتش،
بیانیــهای منصــوب بــه شــورای انتقالــی
نظامی منتشــر شــد که در آن نوشــته شده
بــود« :مأموریت اصلی ما حفــظ امنیت و
ثبات کشــور است و ما اجازه به بازی گرفته

کند .عالوه بر آن آسانژ باید مالقاتهای
خــود را کاهش مــیداد وحق اظهار نظر
درباره مسائل سیاسی را نداشت .آسانژ
پــس از فشــارهای روز افــزون ســفارت
اکــوادور اقدام به طرح شــکایت رســمی
از ســفارت اکــوادور کــرد و مدعــی شــد،
شــرایط او در این سفارتخانه غیرانسانی
اســت .در نهایــت روز پنجشــنبه پس از
آنکه اکوادور مصونیت قضایی آســانژ را
لغو کــرد و درهــای ســفارتخانه خود در
لنــدن را بــه روی پلیس بریتانیا گشــود،
«لنین مورنــو» ،رئیسجمهوری اکوادور
تأکید کرد کــه« :صبوری اکوادور در برابر
بدخلقیها و مداخلههای آسانژ در امور
ســایر کشــورها به پایان رســیده بود ».با
ایــن حــال مورنو اعــام کــرده ،انگلیس
حق ندارد آســانژ را تحویل امریکا دهد.
زیــرا خطــر مــرگ جــان او را در امریــکا
تهدید میکند.
واکنشها به دستگیری آسانژ
حامیان آسانژ که معتقدند ،اقدامات
و افشــاگریهای او از فســاد قدرتمنــدان
باعث اهمیت یافتن شــفافیت سیاســی
در جهــان شدهاســت ،در لندن حمایت
خــود را از او بــا حضــور خــود مقابــل
ســفارت اکــوادور و دادگاهــی کــه محــل
حضــور آســانژ در آن بود ،اعــام کردند.
در اســترالیا نیز تظاهراتــی در حمایت از
آسانژ که استرالیایی االصل است ،برگزار
شــد و اتحادیه روزنامه نگاران این کشور
حمایــت خــود را از او اعــام کــرد .بجــز
ایــن ادوارد اســنودن یکــی از مهمتریــن
افشــاگران امریکایــی که او نیــز همچون
آســانژ زندگــی در غربــت را برگزیــد و از
امریــکا به روســیه فــرار کــرد ،در صفحه
توئیتر خود به بازداشــت آســانژ واکنش
نشــان داد و آن را «رویارویــی دولــت
بریتانیــا و امریــکا بــا تاریــخ دانســت» و
نوشــت« :زمــان ســیاه آزادی رســانهها
اســت ».جرمــی کوربیــن ،رهبــر حــزب
کارگر ،حزب مخالف دولت انگلیس نیز
استرداد آسانژ را بهدلیل افشاگریهایش
دربــاره جنــگ عــراق اشــتباه دانســت.
روسیه هم در واکنش به بازداشت آسانژ
ابــراز امیــدواری کــرد حقــوق وی حفــظ
شــود .ماریا زاخــارووا ،ســخنگوی وزارت
خارجه روسیه بازداشــت آسانژ را «خفه
شــدن آزادی بــه دســت دموکراســی»
توصیــف کــرد .ســخنگوی کمیســیون
اروپایــی هم اعالم کرد پرونده آســانژ به
دقــت از نزدیک دنبال میشــود .رافائل
کــورهآ ،رئیسجمهوری پیشــین اکوادور
کــه در زمامــداری او به آســانژ پناهندگی
اعطا شــده بــود ،بازداشــت او را محکوم
کــرده و رئیسجمهوری کنونی اکوادور را
به خیانت متهم کرد.
اما در مقابل بسیاری از سیاستمداران
انگلیســی و امریکایــی از بازداشــت

شدن امنیت کشور را به هیچکس نخواهیم
داد .ما به ثبات و امنیت کشورمان متعهد
هســتیم و حداکثر دو ســال را برای تکمیل
مرحله انتقالی در نظــر گرفتهایم .البته ما
هنوز راه حلهایی برای وضعیت اقتصادی
کــه از  ۳۰ســال قبــل نابســامان اســت ،در
اختیار نداریم اما از احزاب دعوت میکنیم
در ایــن مــورد نقــش مثبتــی ایفا کننــد .ما
هیچ راهحلی را به شــهروندانمان تحمیل
توگــوی متمدنانه
نمیکنیــم .بلکه به گف 
ایمــان داریــم .مــردم بــا تحصــن در برابر
مقــر فرماندهی ارتش از ما خواســتند وارد
عمل شــویم و قدرت را در دســت بگیریم.
بنابرایــن تمامــی اقدامــات مــا در جهــت
خواسته مردم و برای تأمین نیازها و امنیت
آنهاست» .در این بیانیه به صراحت نوشته
شده که البشیر برای محاکمه به دادگاههای
بینالمللــی تحویل داده نخواهد شــد و به
پرونده کسانی که به تظاهرکنندگان شلیک
کردهاند ،رسیدگی خواهد شد.
امــا نیروهــای آزادی و تغییــر اعــام
کردنــد بــا هــر گونــه تالش بــرای تشــکیل
دولتــی نظامــی مخالــف هســتند و هرچه

نمایهایازمهمترینافشاگریهایآسانژدرویکیلیکس

اســناد  / ۲۰۰۶–۲۰۰۸افشــای روش و دســتورالعمل کار
ســربازان ارتش امریکا در بازداشتگاه گوانتانامو /افشاگری
درباره ایمیلهای سارا پیلین یکی از نامزدهای انتخاباتی
حزب جمهوریخواه در سال .2008
اســناد  / ۲۰۰۹افشــای  ۸۶مکالمــه تلفنــی ضبــط شــده از
سیاســتمداران و بازرگانان پرویی در گیر در رســوایی نفت
پــرو  /افشــای مجموعه اســناد متعلــق به بانــک بارکلیز/
افشــای ســانحه اتمــی در تأسیســات هســتهای نطنــز در
ایران در اثر کرم رایانهای اســتاکسنت  /افشای  ۵۷۰هزار
پیامک تلفنی در روز حمالت  ۱۱سپتامبر.
اســناد  / ۲۰۱۰افشــای مــدارک محرمانــه  ۳۲برگــی
ضدجاسوســی ســال  ۲۰۰۸وزارت دفــاع امریــکا  /انتشــار
یــک ویدئــوی ســّری کــه گروهــی از خبرنــگاران رویتــرز را
نشــان مــیداد کــه زیــر رگبــار گلوله بالگــرد ارتــش امریکا

محل زندگی آسانژ
در سفارتخانه اکوادور

قــرار میگیرند و کشــته میشــوند /انتشــار  92هزارمدرک
از کشــتارهای امریکا در جنگ افغانســتان بین ســالهای
 / ۲۰۰۴–۲۰۰۹افشــای  400هــزار ســند مربــوط بــه جنــگ
امریــکا در عراق و وجود شــکنجه در کمپهــای زندانیان
ارتش امریکا در این کشور.
اسناد /۲۰۱۱–۲۰۱۵نشت فایلهای خلیج گوانتانامو /نشت
فایلهــای اطالعــات جهانــی /انتشــار بیــش از  ۵میلیون
ایمیل از «گلوبال اینتلیجنس» استراتفور در ۲۰۱۲–۲۰۱۳
 /انتشار  ۱٫۷میلیون سند دیپلماتیک و اطالعاتی سالهای
 /۱۹۷۰افشــای کابلهای عربستان ســعودی حاوی بیش
از نیــم میلیــون کابــل و دیگــر مــدارک مکالمــات وزارت
خارجه عربســتان  /افشــای جاسوســی امریــکا از  ۲۹عضو
دولــت برزیل /افشــای جاسوســی امریکا از دولــت ژاپن و
شرکتهای بزرگ نظیر میتسویی و میتسوبیشی.
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آســانژ ابراز خوشــحالی کردند .ترزا می،
نخســتوزیر بریتانیا بازداشــت جولیان
آسانژ را نشان دهنده آن دانست که« :در
بریتانیا هیچکس فراتر از قانون نیست».
جرمی هانت ،وزیر خارجه این کشور هم
اعــام کرد که بازداشــت آســانژ «نتیجه

رایانه و تجهیزات آن

زودتر باید دولت انتقالی تشــکیل شود .به
گــزارش الجزیره ،نیروهــای ائتالف اجماع
ملــی ســودان نیــز اعــام کردنــد ،هرگونه
ســناریویی کــه موجب باقی مانــدن ارتش
در قــدرت شــود غیــر قابــل قبــول اســت.
آنهــا تأکید کردنــد« :با ارتش بــرای انتقال
مســالمتآمیز قدرت به نیروهــای مدنی
ســودان همــکاری خواهیــم کــرد» .حــزب
اپوزیسیون سودان نیز در بیانیهای با عنوان
«پایبنــدی به خواســتههای ملتمــان برای
داشتن نظام جدید و مخالفت با دور زدن
ایــن خواســتهها» تأکید کــرد« :ما بشــدت

وسیله گرمایشی

در ورودی

ســالها مذاکــرات دیپلماتیــک دقیق»
بــوده اســت ».هیــاری کلینتــون ،وزیــر
خارجــه ســابق امریــکا هم از بازداشــت
جولیان آســانژ اســتقبال کرد .در مقابل
دونالد ترامــپ ،رئیس جمهوری ایاالت
متحده که در دوران تبلیغات انتخاباتی

Nation

بوسه بر پای جنگساالران برای صلح

پاپ فرانســیس ،رهبر کاتولیکهای جهان که روز پنجشــنبه
بــه ســودان جنوبی ســفر کرده بــود ،در حرکتــی نمادین پای
نــــما رهبرانــی را کــه بهخاطر جنگ قدرت میان خــود هزاران نفر
را به کشــتن دادهاند ،بوســید و از آنها خواست دســت از جنگ بکشند و رو به
صلح آورند.

شقایق امیری

Globalnews

بــه فاصلــه قدری بیــش از یکهفتــه دو رژیم طوالنــی مدت عرب در کشــورهای
آفریقایی سرنگون شدهاند .ابتدا عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری درازمدت و
اخیراً ویلچرنشین الجزایر سرانجام تسلیم اعتراضات فراوانی شد که به حکومت
پایانناپذیــر وی صــورت گرفته بــود و در نتیجه به دو دهه حاکمیــت خود در این
کشور شمال آفریقایی پایان بخشید و سپس پنجشنبه گذشته خبر حبس خانگی
عمر حســن البشــیر رهبر ســودان رســید .وی در چهار مــاه اخیر شــاهد تظاهرات
بیوقفه مخالفانش در خیابانهای پایتخت و برخی شهرهای دیگر سودان بود و
این بار بر خالف گذشته نتوانست با سالح سرکوب مخالفان و خونریزی افرادی که
حکومت وی را ناقض منافع سودان میدانستند و میدانند در اریکه قدرت بماند.
البتــه معترضان در هر دو کشــور الجزایر و ســودان میدانند که دستاوردهایشــان
بهرغــم بــا ارزش بــودن ،تضمینی بر اســتمرار ندارنــد و معلوم نیســت نیروهای
داخلی وخارجی ،این دو کشور را به کدام سو سوق قواهند داد و فعالً فقط شادی
مــردم و بویــژه جوانان از اینکه بوتفلیقه و البشــیر دیگر رئیسجمهوری نیســتند،
در ســطح کشــور خودنمایی میکنند ،خطر عاجل و عمده برای هر دو کشــور این
است که عناصری از همان رژیمهای بهظاهر خلع شده قدرت را در دست گیرند و
بههمان روال گذشته ولی بدون نام رهبران مخلوع ادامه بدهند.
مــردان و زنــان مبــارز الجزایر و ســودان باید حتمــاً به نمونه مصــری انقالبهای
ناتمــام مانده در آفریقا چشــم بدوزنــد و از آن درس عبرت بگیرنــد .پس از خلع
حسنیمبارک که  30سال بر مصر حکومت کرد ،محمد مرسی اسالمخواه چنان
در مصر پر شــکوه ظاهر شــد که بهنظر میرســید برای «همیشــه» آمده است اما
ارتش مصر که همیشه عامل بزرگ پشتپرده تمام تحوالت سیاسی در این کشور
بــوده ،در عرض کمتر از دو ســال وی را خلع و زندانــی و مبارک را که محاکمهاش
چند سال طول کشیده و در یک قفس از او نگهداری میشد ،آزاد کرد.
مبــارزان الجزایــر و ســودانی بــرای پرهیــز از افتادن در دامی مشــابه ایــن روزهای
خیابانهــای پایتخــت را رهــا نمیکنند و اصرار بــر این دارند کــه تمامی عناصر و
ارکان رژیمهای گذشته تعویض شوند ولی ماجرا بههمین سادگیها نیست.
در الجزایر هم برکناری بوتفلیقه توسط یک ژنرال -احمد قائد صالح -اعالم شد
و اینجــا نیز بــوی منافع و زیادهخواهیهای نظامی میآیــد .زیرا این مقام نظامی
تأکید کرده است ارتش بهمدت سه ماه به قصد مهیاسازی شرایط یک انتخابات
آزاد و منصفانه در کشور تالش و الجزایر را رتق و فتق خواهد کرد و در ماه جوالی
(تیر) انتخابات انجام خواهد شد اما مبارزان الجزیری میدانند این سه ماه ممکن
است مثل مصر به سه سال و حتی بسیار بیش از آن بسط یابد.
اندرو لبوویچ ،تحلیلگر امور شمال آفریقا و خاورمیانه در دپارتمان روابط بینالملل
کنسولگری اروپا ،همسو با تظاهرکنندگان الجزایر و سودان هشدار داده که اتفاقات
ظاهراًمثبت هفتهها و روزهای اخیر شاید فقط سرپوشی ظاهری بر دیکتاتوریهای
تازه و جوالنهای نظامیان باشد که حاضر نیستند کشور را تحویل نیروهای سیاسی
جوان و بیشاز حد پرشــور بدهند و بهانهشان ناایمن شدن کشور در شرایط فعلی
است که نه پیکر رژیم گذشته کامالً شکسته شده و نه باخت حکومت جدید کامالً
ترســیم و سوار شده است .وی میگوید« :هر دو کشور الجزایر و سودان قدم به یک
دوران طوالنی عدم اطمینان و ناامنی گذاشــتهاند .درســت اســت که عمر سیاسی
بوتفلیقه و البشــیر تمام شــده بود و باید میرفتند ولی به لطف مشت آهنین خود
کشورهایشــان را تقریباً امن نگه داشــته بودند و حاال خبری از آن امنیت نیســت .از
همه بدتر عدم اطمینانی است که در الجزایر در مورد حکومت بعدی وجود دارد
و هیچکس نمیداند سمت و سوی آن چیست و سودان هم وضع بهتری ندارد».
ی هاوتورن ،معاون بخش تحقیقات سازمان مطالعات خاورمیانهای
هشــدار ایم 
از این هم ســریحتر و تندتر اســت .وی میگوید« :شکی ندارم که ارتشهای هر دو
کشــور الجزایر و ســودان حکومتی را که تازه در دســت گرفتهاند ،به این زودیها و
آسانیها رها نخواهند کرد و برای سرکوب هرگونه مقاومتی آمادهاند .دوران بدتر
و سختتر مردم هر دو کشور تازه آغاز شده است.
منبعWashington Post :
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بیانیــه وزیر دفــاع نظام منقرض شــده که
خواســتههای ملــت مــا و نه خواســتههای
نیروهــای مســلحی را که با ما همبســتگی
کردند،بیاننمیکند،محکوممیکنیم».
بــا ایــن حــال بــا وجــود مخالفتهــای
داخلــی ،عــوض بــن عــوف ،وزیــر دفــاع
سودان ســاعاتی پس از قرائت بیانیه عزل
البشــیر از ریاســتجمهوری ،خود در برابر
دوربیــن تلویزیون بهعنوان رئیس شــورای
نظامی انتقالی این کشــور ســوگند یاد کرد
و به مردم این کشــور خبر داد طی دو ســال
آینــده او در رأس شــورای عالــی نظامــی

در ســال  ۲۰۱۶حامــی پروپاقــرص
وبسایت ویکی لیکس بود در تازهترین
واکنشها به بازداشت جولیان آسانژ در
کاخ ســفید اعالم کرد که «چیزی در این
بــاره نمیداند ».او گفت« :ویکی لیکس
مسأله من نیست».

تصمیمگیریهــای سیاســی و اجتماعی و
نظامی را انجام خواهد داد.
از نخســتین ســاعات اعــام کودتــای
ارتــش ســودان ،جهــان در جبهــهای
تهاجمــی فــرو رفــت و ســازمانهای
بینالمللــی به صراحــت خواســتار عدم
خشونت و فشار علیه مردم شدند .شورای
امنیت سازمان ملل متحد به درخواست
امریکا و پنج کشــور عضو اتحادیه اروپا روز
جمعــه جهــت بررســی تحوالت ســودان
تشکیل جلسه داد.
اتحادیــه اروپــا هــم از ارتش این کشــور
خواســت علیــه معترضــان خشــونت بــه
خرج ندهد .امریکا ،روســیه و ایــران نیز در
بیانیههــای خــود ضمــن تأکید بــر احترام
گذاشــتن به نظر معترضــان ،از ارتش این
کشــور خواستند در برابر آنها خویشتنداری
کند .بــا وجود اینکه بیشــتر کشــورها اعالم
کردنــد نســبت بــه وضعیــت موجــود این
کشور آفریقایی خوشبین نیستند ،اما برخی
کشورها محتاطانه و تلویحاً از ارتش سودان
اعالم حمایت کردند و کودتا را در راســتای
خواسته مردم توصیف کردند.

