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اگــر فکــر میکنیــد سیاســتمداران
انگلیســی خیلــی بد هســتند و به ضرر
خود کار میکنند ،نگاهی به فرانســه و
اقدامات مکرون بیندازید که چگونه با
سیاستهای اشتباه خود همه کشور را
علیه خود متحد کرده است.

نقــش ایلهــان عمر را نباید دســت کم
گرفت .او با توئیتی که زد نه تنها باعث
شــد ،محافظــهکاران در نظــرات خــود
دربــاره اســرائیل تجدیــد نظــر کنند که
رویکردها نســبت به انتخابات  2020را
تغییر داد.

Al Jazeera

مــردم ونزوئــا که با قطع برق دســت و پنجه نــرم میکنند،
حــاال به گرفتــاری جدیــدی مبتال شــدهاند و کمبــود آب نیز
نمــــا برای مردم دردســر شــده اســت .آنها ســطلهای خود را در
صف میگذارند تا آب دریافت کنند.

به نظر میرســد ملیگرایان در سراسر
اروپــا دســت بــه دســت هــم دادهاند،
تــا اتحادیــه اروپــا را از هــم بپاشــند.
ایــن رونــدی اســت کــه از چنــد ســال
قبــل با قدرتگیــری راســتگرایان آغاز
شدهاست.

تشکیل دولت تک صدایی در فلسطین

جهاد اسالمی و حماس دولت جدید را که اعضای آن برآمده از جنبش آزادیبخش فلسطین هستند ،بخشی از «معامله قرن» دانستند
فرحناز دهقی
خبرنگار

محمــود عبــاس ،رئیــس تشــکیالت
خودگردان فلســطین ،روز گذشــته شاهد
ادای ســوگند محمــد اشــتیه بهعنــوان
نخستوزیر دولت فلسطین بود 17 .وزیر
جدیــد و  5وزیــر دولــت ســابق ،اعضــای
دولت جدید را تشــکیل میدهند؛ دولتی
کــه بــا نادیــده گرفتــن همــه گروههــای
فلسطینی ،به تمامی از میان گروه سازمان
آزادیبخــش فلســطین انتخاب شــده و به
زعــم رهبران جنبش حمــاس ،مأموریت
زمینهچینــی برای اجرای معاملــه قرن را
کــه قرار اســت تا پایان ماه جــاری میالدی
اعالم شود ،بر عهده دارد.به گزارش شبکه
خبری الجزیره ،ریاض المالکی همچنان
در مقام وزارت خارجه باقی مانده و نبیل
ابوردینــه به ســمت وزیــر اطالعرســانی و
معــاون نخســتوزیری منصــوب شــده
است .دولت اشتیه شامل  ۱۶وزیر جدید و
پنج وزیر دولت سابق است .شکری بیشارا
وزیــر مالی ،نبیل ابو رزینــه وزیر اطالعات،
روال مایا وزیر گردشگری و زیاد عمر معاون
نخســتوزیری از دولــت قبــل در دولــت
جدید باقــی ماندنــد .اما هنوز وزیــران دو
پســت وزارت کشــور و وزارت امور مذهبی
انتخــاب نشــدهاند و قرار اســت تا انتخاب
وزیران این دو پســت خود اشــتیه ریاست
این دو وزارتخانه را بر عهده بگیرد.
ت وزیــر جدیــد فلســطین بــه
نخســ 
المیادیــن گفت کــه در تالش اســت تا در
دولــت جدید توازن ایجاد کند .او با اشــاره
به اهمیت حضور نماینده تمامی گروهها
در دولــت ،تأکید کــرد« :گروههایــی که در
دولــت جدیــد نیســتند احتمــاالً از خــارج
دولت فعالیت داشــته باشــند ».او در این
توگــو تصریــح کــرد ،آمــاده اســت تــا
گف 

با پایــان دودســتگی ،پذیــرای نمایندگان
گروههــای دیگــر باشــد .اشــتیه در ادامــه
گفــت« :یکــی از مهمتریــن رســالتهای
دولت این است که باعث شود شهروندان
به آن اعتماد بیشــتری کنند .اگرچه خوب
میدانیــم مــردم فلســطین بــا مســائل و
بحرانهای سیاسی ،اقتصادی ،بهداشتی
و آموزشــی متعــددی مواجــه هســتند اما
بایــد تالش کنیم مقاومــت و پایداریمان
بیشــتر شــود .ما ســعی کردیم با توجه به
ی وزرایــی را انتخاب کنیم که در
چند ویژگ 
این مســیر بهتریــن انتخاب باشــند .بعد
جغرافیایــی (کرانه باختــری و غزه) ،بعد
مذهبــی (مســلمان و مســیحی) و بعــد
گروهی .سه زن نیز در دولت جدید حضور
دارند .با این حال اگر نتوانیم میان گروهها
وحدت ایجاد کنیم و توافقی حاصل شود،
انتخابات برگزار خواهیم کرد».
دولــت تــازه پــس از اســتعفای رامــی
حمــداهلل نخســتوزیر ســابق در مــاه
ژانویــه تشــکیل شــد .او در نخســتین
مــاه میــادی ســالجاری در واکنــش بــه
شکســت میان دو حــزب فتــح و حماس
از ســمت خــود کنارهگیــری کرد.علیرغم
وعدههای اشــتیه برای جــذب نمایندگان
گروههــای فلســطین ،تشــکیل دولــت
تــازه بــا مخالفتهــای جنبــش حماس،
بزرگترین جنبش فلســطینی کــه در نوار
غزه حکومت میکند ،روبهرو شــده است.
ایــن جنبــش دولت اشــتیه را یــک دولت
فاقد مشــروعیت هم از نظــر ملی و هم از
نظر قانون اساســی دانســت .حمــاس در
بیانیه خود در این باره نوشــت« :تشــکیل
دولــت بــا رهبری فتــح ادامه سیاســت به
حاشــیه رانــدن گروههــای دیگــر و تقویت
انفصال در میان جامعه فلسطین است.
ایــن تصمیم وحــدت و منافع مــردم را با
خطــر روبــهرو میکنــد .این دولــت زمینه

جدایــی کرانه باختــری از غــزه را در گامی
عملی بــرای اجرای معامله قــرن فراهم
میکند».مقامهای حماس بارها خواستار
برگــزاری انتخابــات برای تشــکیل دولت
شــدهاند اما عباس هیــچ اشــارهای به آن
نمیکنــد .براســاس یــک نظرســنجی که
مرکــز تحقیقاتــی و مطالعاتــی سیاســی
فلســطین  PSRبرگزار کــرده 72 ،درصد از
فلسطینیها خواســتار برگزاری انتخابات
در کرانــه باختــری نــوار غــزه هســتند .اما
عبــاس  83ســاله از ســال  2005بهعنوان
رئیــس تشــکیالت خودگــردان در قــدرت
است .این دوره قرار بوده چهارساله باشد.
جنبــش جهــاد اســامی نیز بــا اعالم
مخالفت با تشکیل دولت جدید ،تصریح
کــرد کــه هیــچ مشــارکتی در ایــن دولــت
نخواهــد داشــت و حتــی آن را کودتا علیه
وحــدت ملــی و دامن زدن به دودســتگی
دانســت.گروه جبهه مردمی ،فراکســیون
چپگــرای ســازمان آزادیبخش فلســطین
و جبهه دموکراتیک آزادســازی فلسطین

نیــز از جمله گروههایی هســتند که دولت
تازه را بهدلیل ایجاد تفرقه در میان مردم
فلسطینتحریمکردهاند.
به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری
فلســطینی ســما ،عــزام االحمــد ،عضــو
کمیته مرکزی جنبش فتــح درباره کابینه
جدیــد تشــکیالت خودگــردان فلســطین
گفــت« :اگر حمــاس در محاســبات خود
بازنگری کند و به دولت تمامی اختیارات
در نــوار غــزه را تحویــل بدهــد ،در ایــن
صورت ،در تشکیل دولت جدید و تشکیل
دولت وحــدت ملی تجدید نظــر صورت
خواهد گرفت».
اولیننشستعباسواعضایکابینه
محمود عباس در اولین نشست خود
با اعضای دولت جدید مهمترین وظیفه
آن را مبــارزه بــا معاملــه قــرن دانســت و
افــزود« :مــا از همــان آغاز با ایــن معامله
مخالفــت کردیم به این دلیل که قدس را
اســتثنا قــرار داده و از فلســطین جدا کرده
است .تشکیل کشور فلسطین بدون قدس

برپایی اولین نشست جنبش مدنی سودان و شورای انتقالی نظامیان

گــروه جهــان /معترضــان ســودان بعد از
دو پیــروزی بزرگ خود در چهــار روز اخیر،
نظامیــان ایــن کشــور را وادار کردنــد ،پــای
میز مذاکره با آنان بنشــینند و هفت شرط
آنان برای پایان بخشــیدن به تحصنهای
مردمی را بشنوند.
مــردم شــمال آفریقــا بویــژه آنهــا کــه
ی اســت تحت حکومت
اکنــون چند دهها 
نظامیــان زندگــی میکننــد ،اعتمــادی به
ارتشهــای خــود ندارنــد .ســودان هــم از
ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و از همیــن
رو اســت کــه در چهــار روزی کــه از کودتای
این کشــور علیه عمر البشــیر میگــذرد ،با
چنــگ و دنــدان میجنگنــد تــا نظامیــان
دیگــر بار قــدرت را قبضه نکنند .در همین
راســتا هــم بــود کــه «عــوض بــن عــوف»،
وزیــر دفاع ســودان کــه بعــد از کودتا علیه
عمرالبشــیر قدرت را به دســت گرفته بود،
با واگــذاری ســمت رئیس دولــت انتقالی
آن را به «عبدالفتاح برهان عبدالرحمان»
ســپرد و اکنون نیز «عبدالرحمــان» تن به
مذاکره مســتقیم با معترضان داده است.
بــه گــزارش خبرگــزاری فرانســه ،جنبــش
انقالبیــون مدنــی ســودان که با مشــارکت
گروههــای مختلــف ائتالفــی را بــا عنــوان
«ائتــاف بــرای آزادی و تغییــر» تشــکیل
داده ،اعــام کــرد ه اســت ،اولیــن مذاکــره
رو در روی  10نماینــده ایــن ائتــاف بــا
نظامیان این کشــور با هدف اعالم شــروط
و خواســتههای آنان برای پایان بخشــیدن
بــه تحصن خود ،شــنبه شــب برگزار شــد.

عمــر الدقیر ،یکی از رهبران این ائتالف که
در نشســت شنبه شــب با نظامیان حضور
داشــت ،در بیانیهای از خواســتههای گروه
مذاکرهکننده پرده برداشت .آنان که نگران
هســتند نظامیــان وفــادار بــه عمر البشــیر
بخواهند با در دست گرفتن دولت انتقالی
بــه حاکمیــت نظامیــان بــر ســودان ادامه
دهند ،در درجه نخســت بــا تأکید بر اینکه
شورای نظامی باید نمایندگان غیرنظامی
را بپذیرد ،خواهان تشــکیل دولت انتقالی
و انجمــن قانونگــذاری توســط گروههــای
مدنی و غیرنظامی شــدند .آنان همچنین
تأکیــد کردنــد ،خواهــان ایجــاد تغییــرات
بنیادیــن و ســازماندهی مجــدد ســرویس
امنیتی و جاسوسی ســودان که دو روز قبل
صالــح غــوش ،رئیــس آن اســتعفا کــرد،
هســتند .آنــان همچنیــن خواهــان آزادی
زندانیــان سیاســی و مجــازات نظامیــان
خاطــی هســتند .خواســتههایی که پیشــتر
عبدالفتــاح برهــان عبدالرحمــان ،هنگام
به دســت گرفتــن شــورای دولــت انتقالی
خــود وعده انجام آن را به معترضان داده
بــود« .ائتالف بــرای آزادی و تغییر» اعالم
کــرده ،در پایان نشســت خود بــا نظامیان
تأکیــد کردهانــد ،معترضــان تــا زمانــی که
خواســتههای آنان برآورده نشود ،دست از
تحصن برنخواهند داشت.
اکنــون تــوپ در زمین شــورای نظامی
انتقالی اســت تا درباره این درخواســتها
و بــه عبارت بهتر شــروط انقالبیــون برای
بازگشــت به خانههای خود تصمیمگیری

عبدالفتاح سیسی ،رئیسجمهوری مصر ،با خلیفه حفتر که با اعزام نیروهای خود
به طرابلس درصدد کودتا علیه دولت وفاق ملی لیبی اســت ،در قاهره دیدار کرد.
بــه گزارش خبرگزاری رویترز ،ســخنگوی سیســی بــا تأیید این خبر ،اشــاره کرد فعالً
نمیتواند جزئیات و علت این دیدار را فاش کند .خلیفه حفتر حدود دو هفته پیش
نیروهای خود را به سوی طرابلس فرستاد تا قدرت را از دست دولت وفاق ملی که
تحت حمایت ســازمان ملل اســت بیرون بیاورد .درگیریها میان آنها به اندازهای
شــدید بود که تاکنون دســتکم  121تن کشته و صدها تن زخمی شدهاند .در همین
راســتا ،نخســتوزیر دولت وفاق ملی لیبی با فرستاده ســازمان ملل به کشورش در
طرابلــس نشســتی برگزار کــرد و طی آن درباره تعــرض های نیروهــای حفتر علیه
اهداف غیرنظامی گفتوگو شد.

کند .شورای نظامی انتقالی که شنبه شب
پیش از نشســت با اعضــای «ائتالف برای
آزادی و تغییــر» بــا معرفی هشــت عضو
خــود ،مقابــل عبدالفتاح برهان ،ریاســت
ایــن شــورا و رئیس هیأت قضایی ســوگند
خــورد ،اولین کار خود را با نشســتی درباره
شــروط جنبش مدنی آغاز کرد .اما به نظر
میرســد ،مردم که هنوز بــرای دو پیروزی
اخیــر خــود بــر نظامیــان یعنــی برکناری
عمرالبشیر و عقب راندن عوض بن عوف
از خیزی که برای ریاســت شــورای انتقالی
برداشــته بود ،در حال شــادی هســتند ،به
اینکــه شــورای نظامــی انتقالــی بخواهــد
به خواســته آنــان تن دهد ،امیــد چندانی
ندارنــد .شــاید این بدبینی چنــدان هم پر
بیراه نباشــد .زیرا ســوا از اینکــه عوض بن

و غزه ممکن نیست .بعد از انتقال سفارت
امریــکا از تلآویو به قدس دیگر مذاکراتی
بــا امریکاییهــا نداریــم و ایــن مذاکــرات
هیچ فایدهای ندارند .طــی روزهای آینده
تحوالت بیشــتری رخ خواهــد داد اما ما با
این چالشهــا مقابله خواهیم کرد .ایجاد
وحدت ملــی میان غــزه و کرانــه باختری
موضوع مهمی است».
رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین
همچنین اعالم کرد که بــزودی مذاکراتی
با رژیم صهیونیســتی درباره بحران کســر
درآمدهــای مالیاتــی فلســطین توســط
ایــن رژیــم برگــزار خواهــد شــد .او گفــت،
اســرائیلیها به او گفته بودند پس از پایان
انتخابــات در ایــن بــاره بــا هــم صحبــت
خواهند کرد.
ëëچالشهای پیش روی دولت جدید
عالوه بر چنددســتگی میان گروههای
مختلــف فلســطینی و مخالفتهــای
گســترده بــا آن ،دولــت جدید فلســطین
بــا مســائل مختلفــی روبــهرو اســت .نیدا

ابراهیــم ،خبرنــگار الجزیره در فلســطین
میگویــد« :دولــت جدیــد فلســطین بــا
چنــد چالش مواجه اســت .مهمترین آن
اوضــاع وخیم اقتصادی اســت کــه در آن
بسیاری از خانوادههای فلسطینی زیر خط
فقــر زندگی میکننــد و برای پاســخگویی
بــه ســادهترین نیازهای خود تحت فشــار
قــرار دارنــد .محاصره ،جنگ با اســرائیل،
قطــع کمکهــای امریــکا به فلســطین و
فشــارهای بینالمللــی باعــث شــده این
کشــور تحت فشــارهای شــدید اقتصادی
قرار بگیرد .از ســوی دیگر دولت با بحران
زندانیهــای فلســطینی در زندانهــای
اسرائیل هم روبهرو است .زندانیانی که در
شرایطی بغرنج در حال محاکمه هستند و
هماکنون  400نفر از آنها بهدلیل وخامت
شــدید وضعیت زندانهایشــان دست به
اعتصاب غذا زدهاند».
ëëهشدارچهارنمایندهامریکابهنتانیاهو
درحالی که براساس گزارشها ،رئیس
جمهوری امریکا سرسختانه در پی تدوین
نهایــی طــرح معامله قــرن اســت ،چهار
عضو ارشــد مجلس نمایندگان امریکا که
حامی سیاســتهای رژیم صهیونیســتی
هســتند نامــهای هشــدارآمیز بــه نتانیاهو
ارســال کردهانــد و در آن خواســتهاند از
انضمــام بخشهــای کرانــه باختــری بــه
اراضی اشغالی دست بکشد .الیوتاِنگِل،
رئیــس کمیتــه روابــط خارجــی مجلــس
نماینــدگان ،نیتــا لــووی ،رئیــس کمیتــه
تخصیص بودجه در مجلس نمایندگان،
تِــد دویــچ ،رئیس یکی از کمیســیونها در
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و
برد اشنایدر ،عضو مجلس نمایندگان این
چهار نفر هستند .آنها در نامه خود راه حل
دو کشوری را بهترین راه حل موجود برای
حفظ هویت همزمان اسرائیل و فلسطین
دانستهاند.

ضرباالجل دموکراتها برای دریافت
اظهارنامه مالیاتی دونالد ترامپ

انقالبیون سودان برای بازگشت به خانه شرط گذاشتند

دیدار مرموز سیسی و حفتر
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ترامپ همه اعضای ارشد تیمش را به اتاق کنفرانس آورده بود« .مایک پنس»
معاون رئیس جمهوری منتخب« ،رینس پاریباس» رئیس آتی ستاد کارکنان کاخ
سفید« ،مایک فلین» مشاور امنیت ملی و «شان اسپایسر» سخنگوی مطبوعاتی،
دور میز کنفرانس بیضی شکل حضور داشتند .ترامپ یک طرف میز نشسته بود و
پنس رو به روی او در طرف دیگر میز .آنها ساکت و جدی بودند .وقتی دست دادیم،
معاون رئیس جمهوری منتخب برای چند ثانیه بیشتر دستم را فشرد و اسم من را
با لحنی کشــیدهتر گفت :جییییم .احساس کردم این رفتار او ترکیبی بود از برخورد
با یک دوست قدیمی که طرف مقابل را تسلی میدهد .فکر نمیکنم که قبالً هیچ
وقــت همدیگــر را دیــده بودیم .هرچند که یادم هســت یک بــار اوایل ســال 2003
تلفنــی صحبت کردیم .در آن زمان من دادســتان ایاالت متحده در منهتن بودم و
ما درباره پسری تحقیق میکردیم که غلطهای امالیی متداول را در وبسایتهای
مشهورکودکان ثبت کرده بود تا اگر کودکی دیسنیلند دات کام (سایت دیسنی لند/
 )Disneyland.comیا «باب ِد بیلدر» ( )Bobthebuilder.comرا اشــتباه تایپ کرد،
بــه یک وبســایت پورنو هدایت شــود .واکنش من این بود که ایــن اقدام باید جرم
تلقی شــود .وقتی فهمیدم که همین چند وقت پیش بر اســاس قوانین فدرال این
اقــدام ،جرم شــناخته شــده اســت ،اطالعات تمــاس عضو کنگره و مســئول قانون
صحت اســامی دامنههای اینترنتی را خواســتم تا از او قدردانی کنم .معلوم شد که
او مایک پنس نماینده کنگره از ایالت ایندیانا است .پنس تلفنی به من گفت بعد از
اینکه یکی از فرزندان خودش گرفتار چنین فریبی شده بود ،تصمیم گرفته تصویب
قانون مذکور را دنبال کند.
کلپــر مدیــر اطالعــات ملی ،از همه مــا به رئیس جمهوری منتخــب نزدیکتر
نشســته بود و جان برنان رئیس ســیا« ،مایک راجرز» رئیــس آژانس امنیت ملی و
من سمت راست او نشسته بودیم .کنار دیوار و پشت سر من« ،مایک پمپئو» رئیس
آینده سیا« ،تام بوسرت» که برای پست مشاور امنیت داخلی نامزد شده بود و «کی
تی مک فارلند» معاون مشــاور امنیت ملی نشســته بودند .فردی هم که از ســوی
رئیس جمهوری منتخب تعیین شده بود تا درباره جلسات مداوم توجیهی سیا ،به
رئیس جمهوری منتخب گزارش دهد ،در اتاق حضور داشــت تا یادداشتبرداری
کند.

دورنـــما

Reuters

کابینه جدید فلســطین به ریاست «محمد اشتیه» عضو
برجســته جنبش فتــح و با حضــور 21وزیر که  16نفــر از آنان
یادداشت
برای نخســتین بار وارد کابینه میشــوند کار خــود را در کرانه
غربی آغاز کرد.کابینه جدید در حقیقت با هدف بهبود وضع
معیشــتی مردم جایگزین دولت ســابق «رامی الحمداهلل»
شــد که در حقیقت این دولت نتوانســت به مطالبات مردم
غــزه وکرانــه غربی پاســخ دهد .حماس نســبت به تشــکیل
حسن هانی زاده
کابینه جدید فلسطین واکنش نشــان داد واعالم کرد که این
کارشناسخاورمیانه
دولــت با هــدف عملیاتی کردن طرح معامله قرن تشــکیل
شــده و فاقــد مشــروعیت الزم است.تشــدید اختــاف میان
تشــکیالت خودگردان به ریاســت محمود عباس و حماس
از سال  2007آغاز شد زیرا حماس سیاستهای سازشکارانه تشکیالت خودگردان
وهمراهــی محمود عبــاس «ابومازن» با برخی رژیمهای سازشــکار عــرب را مورد
انتقاد قرار میدهد.
تغییر کابینه تشــکیالت خودگردان همزمان با مشخص شدن نتایج انتخابات
کنست «پارلمان» رژیم صهیونیستی صورت گرفت و پیروزی مجدد حزب لیکود به
ریاست بنیامین نتانیاهو در تشکیل کابینه جدید فلسطین بیتأثیر نیست .نتانیاهو
نخســتوزیر اســرائیل در جریان مبــارزات انتخاباتی اخیر وعــده داد که در صورت
پیروزی در انتخابات ،شهرکهای یهودی نشین را توسعه و معامله قرن را عملیاتی
کند.طرح معامله قرن در ســال  2017با شرکت بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم
صهیونیســتی ،دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا و محمد بن سلمان ولیعهد
عربستان تهیه شد.
به موجب این طرح ،بیتالمقدس بهعنوان پایتخت رژیم صهیونیستی تعیین
 ،بازگشــت فلسطینیان آواره برای همیشه از دستور کار نهادهای بینالمللی خارج
و در مقابل عربســتان متعهد شــده که ساالنه  10میلیارد دالر کمک مالی در اختیار
تشکیالت خودگردان قرار دهد.
حمــاس به شــدت بــا این طــرح مخالفــت کــرده و آن را مغایــر بــا آرمانهای
ملت فلســطین دانســته و تنهــا راه آزادی اراضی اشــغالی را مبــارزه عملی با رژیم
صهیونیستی اعالم کرد .تشکیالت خودگردان موضع کامالً متناقضی در خصوص
طــرح معامله قــرن اتخاذ کرد وحتــی برخی از اعضای قدیمــی جنبش فتح بارها
نســبت به سیاستهای سازشــکارانه محمود عباس رئیس تشکیالت خودگردان،
اعتراض کردند.لذا کابینه جدید «محمد اشــتیه» قطعاً چند موضوع را در دســتور
کار خود قرار خواهد داد که مهمترین آن یافتن منابع مالی جدید از رهگذر همکاری
با کشورهای عربی و جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی است .اما بهبود شرایط
معیشتی مردم کرانه غربی و نوارغزه بدون هزینه سیاسی نخواهد بود و تشکیالت
خودگردان درصدد است تا معامله قرن را با برخی تعدیالت ظاهری عملیاتی کند.
پذیرش طرح معامله قرن به مفهوم تقابل جنبشهای حماس و فتح خواهد
بــود و حتــی بــروز درگیــری فیزیکی میــان دو جنبش فلســطینی در آینــده نزدیک
محتمل بهنظر میرسد.از سوی دیگر سیاست رژیم صهیونیستی ،امریکا و عربستان
این اســت که بین فلســطینیان کرانه غربی و نوار غزه شــکاف ایجاد کنند تا پس از
انزوای حماس ،طرح معامله قرن را اجرایی کنند.
لذا بهنظر میرســد کابینه جدید «محمد اشتیه» نخواهد توانست به مطالبات
مشروع مردم فلسطین پاسخ دهد و اختالفات در آینده بین تشکیالت خودگردان
و جنبشهای مبارز فلسطینی تشدید خواهد شد.طبیعی است رژیم صهیونیستی
بویژه احزاب افراطی و دســت راســتی اسرائیل از اختالفات موجود میان تشکیالت
خودگــردان و حماس برای پیشــبرد طرح معامله قرن و طرد فلســطینیان ســاکن
قدس شرقی بهرهبرداری خواهند کرد.
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عــوف که بــا وجــود کنارهگیــری از شــورای
نظامــی انتقالــی هنــوز در آن نفــوذ دارد،
دارای ســابقه ارتــکاب جنایــات جنگی در
دارفور اســت ،گزارشهایی وجود دارد که
از وجــود اختــاف بیــن نیروهــای نظامی
پرده بر میدارند .پیشــتر شبکه تلویزیونی
«بیبیســی» ،فاش کرده بــود که هرچند
شماری از نظامیان در ارتش حامی مردم
هستند اما بسیاری از وفاداران به سرویس
اطالعات سودان اعتقادی به ایجاد تغییر
بنیادیــن در کشــور ندارنــد .همیــن باعث
شــدهاســت افرادی مثل رامــی مصطفی
یکــی از معترضانــی کــه هنــوز حاضــر به
ترک خیابان نشــده ،بگوینــد« :ما به خانه
برنمیگردیــم .اینجــا میمانیــم و بــا هم
برای آزادی خود فریاد میکشیم».

مادورو نیروهای شبهنظامی را افزایش می دهد

نیکــوالس مــادورو ،رئیسجمهــوری ونزوئــا ،دســتور داده جمعیــت نیروهــای
شــبهنظامی دولتــی ایــن کشــور یک میلیــون نفر افزایش داشــته باشــد تــا به این
ترتیب تعداد آنها به ســه میلیون نفر برســد.به گزارش ســیانان ،او این خواسته
را همزمان با ســفر خــوآن گوآیدو رهبر مخالفان دولت ونزوئــا به مناطقی که در
آنها قطعی برق روی داده ،مطرح کرده است .او گفته ،برنامهاش رساندن تعداد
اعضــای نیروهای شــبه نظامی دولتــی ونزوئال از تعداد بیــش از دو میلیون نفری
فعلــی آن به ســه میلیون نفــر تا پایان ســالجاری میالدی اســت .در همین حال
صنــدوق بینالمللی پول پیشــنهاد امریکا را که وعده یک بســته کمک تجاری ۱۰
میلیارد دالری به گوایدو را داده ،رد و اعالم کرد تا زمانی که گوایدو رسماً قدرت را
به دست بگیرد ،اجازه این کار را نمیدهد.

گروهجهان /دموکراتها که پرونده روس گیت و رســیدگی به
ارتباط کمپین دونالد ترامپ در انتخابات  2016با روســیه ،آن
آفریقــا گونه که آنان میخواســتند به سرانجام نرسید ،به تالشهای
خــود علیــه دونالــد ترامپ ادامــه میدهند .آنهــا در جدیدترین تالش خــود اعالم
کردهاند،دونالدترامپتا 23آوریل( 3اردیبهشت)فرصتداردتااظهارنامهمالیاتی
خودرامنتشرکند.اینخواستهایاستکهدموکراتهااززمانانتخابات 2016تاکنون
بارهامطرحکردهانداماتاکنونبابیتوجهیترامپهمراهیشدهاست.
به گزارش سایت شبکه خبری «بیبیسی» ،ریچارد نیل ،رئیس کمیته منابع مالی
مجلــس نمایندگان امریکا ،در نامــهای به اداره «خدمــات درآمد داخلی» امریکا
این اداره را ملزم کرده ،تا تاریخ تعیین شــده ،اظهارنامه مالیاتی دونالد ترامپ را
تحویل کنگره دهد .این در حالی است که هفته پیش یکی از نزدیکان به کاخ سفید
و مشاوران عالی دونالد ترامپ گفته بود« :دموکراتها هرگز به اظهارنامه مالیاتی
دونالد ترامپ دســت نخواهند یافت ».اشــاره او به درخواستی بود که دموکراتها
در دو سال گذشته بارها در اداره «خدمات درآمد داخلی» مطرح کردند اما هر بار
به در بســته خوردند .اما این بار به نظر میرســد قضیه فــرق میکند .زیرا مطابق
قوانیــن امریــکا آقای نیــل تنها کســی از اعضای کنگره امریکا اســت کــه میتواند
خواستار دریافت چنین اسنادی شده و آنها را بازبینی کند .از همین رو ریچارد نیل
این اداره را تهدید کرده و با اتکا به قانون گفتهاست« :اگر از این کار سرباز زنید ،مانند
آن اســت که خواســته کنگره را زیر پا گذاشته باشید ».درخواست شامل اظهارنامه
مالیاتــی دونالــد ترامــپ در یــک بازه زمانی  6ســاله میشــود .دورهای کــه به نظر
میرســد ،دونالد ترامپ در آن دســت به تخلفات مالیاتی زیادی زد ه بود ه اســت.
از سال  1976تاکنون همه رؤسای جمهوری امریکا اقدام به انتشار اظهارنامههای
مالیاتــی خود کردهاند .امــا دونالد ترامپ ،با وجود اتهامات فرار مالیاتی زیادی که
علیه او مطرح میشود ،هیچگاه حاضر نشده ،مدارکی را رو کند که نشان میدهد
چنین اتهاماتی دروغ است .همین امتناع او باعث شده تا دموکراتها که گزارش
مولر درباره ارتباط کمپین دونالد ترامپ با روسیه در جریان انتخابات 2016مطابق
میل آنان به سرانجام نرسید ،بیش از هر زمانی خواستار دریافت این اسناد شوند.
الجزیره :کانون قضات الجزایر اعالم کرد حاضر نیست
دو خط بر انتخابات ریاست جمهوری این کشور نظارت کند.
خبــــر
المصراوی :هیأت تجار و کارمندان اسرائیلی سفرشان
را به بحرین به دالیل امنیتی لغو کردند.
القدس العربی :ایاد عالوی ،نخستوزیر پیشین عراق خواهان انحالل حشد
الشعبی شد و گفت مأموریت این گروه با پیروزی بر داعش به پایان رسید.
رایالیــوم :یک مســئول عراقی از محل اختفــای ابوبکر بغدادی ســرکرده
داعش بعد از گریختنش از خاک سوریه خبر داد.
یونهاپ :کیــم جونگ اون با دریافت عنوان جدیــد «نماینده معظم تمام
مردم کره» احتماالً اختیارات بیشتری دریافت کردهاست.
اســپوتنیک :معاون وزیر خارجه روسیه گفت که این کشور به تحرکات ناتو
در دریای سیاه «دقیقا» پاسخ خواهد داد.
ســانا :جنگندههــای روســیه شــامگاه شــنبه مواضــع مختلــف گروههــای
تروریستی در حومه استان ادلب را هدف قرار دادند.

