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اعتماد به نفس ،محور اصلی رهبری مؤثر

معاون نخســتوزیر لیبی که به ایتالیا
ســفر کرده ،با اشــاره به حــوادث اخیر
کشــورش هشــدار داده اســت جهــان
در حال نظــاره هیوالیــی از یک جنگ
داخلی اســت کــه میتوانــد تبدیل به
سوریه دیگری شود.

در دنیایــی که گجتها و اپلیکیشــنها
بــه زندگــی مــا ســرک میکشــند ،باید
بپذیریــم کــه دیگر حریم شــخصی در
دنیای مجازی معنایی ندارد و همواره
بایــد آماده آن باشــیم که کســانی ما را
رصد کنند.

«سیسی» در مسیر «مبارک»

پارلمان مصر با اصالح قانون اساسی دوره ریاست جمهوری را افزایش میدهد
فرحناز دهقی
خبرنگار

در حالــی کــه زمــان زیــادی از آغــاز دومین
دوره ریاســتجمهوری عبدالفتاح سیسی
رئیسجمهوری مصر نگذشــته اســت ،دو
کمیســیون پارلمان این کشور نسخه نهایی
اصالح قانون اساسی را تأیید کردند و به این
ترتیب سیسی میتواند تا پایان سال 2030
رئیس جمهوری باقی بماند.
بــه گــزارش گاردیــن ،دو کمیســیون
قانونگــذاری و قانــون اساســی در پارلمان
مصر با  45رأی موافق و تنها  4رأی مخالف
تأییــد کردنــد کــه نســخه نهایی پیشــنهاد
اصــاح قانون اساســی ایــن کشــور وارد فاز
اجرایی شود .این الیحه قرار است امروز در
پارلمان به صورت نهایی به تصویب برسد.
اصــاح قانــون اساســی که با پیشــنهاد
سیســی و با کمک تیم حقوقــی او طراحی
و تدوین شــد ،به ریاســتجمهوری قدرت
و اختیــارات گســتردهای میدهــد و او را
قــادر میســازد که تا ســال  2030بر کرســی
ریاســتجمهوری خود باقی بماند .به این
ترتیب سیسی نیز در مسیری قرار میگیرد
که پیشتر حسنی مبارک در آن قرار داشت.
همچنیــن قانون اساســی جدیــد به رئیس
جمهوری اجازه میدهد تا برای خود یک یا
چند معاون تعیین یا آنها را عزل و نصب و
اختیاراتشان را نیز مشخص کند.
این الیحه پیشــنهادی کوتاهتــر از آنچه
تصــور میشــد ،مــورد تأییــد قــرار گرفت و
انتظــار مــیرود که بــه همین ســرعت هم
اجرایــی شــود .براســاس ایــن اصالحــات
سیسی قدرت بیشتری در سیستم قضایی،

نیروهای نظامی و احزاب سیاســی خواهد
داشــت و طول دوره ریاســتجمهوری هم
بــه  6ســال افزایش پیــدا میکنــد و هر فرد
میتواند ســه دوره رئیــس جمهوری مصر
باشــد و بر همین اســاس این امــکان برای
عبدالفتاح سیسی فراهم میشود که تا سال
 2030رئیس جمهوری مصر باشد.
این فرمانده نظامی ســابق که در ســال
 2014و بهدنبال کودتای ســال گذشته خود
را بــه ریاســتجمهوری رســاند ،در ســال
 2018با کسب  97درصد از آرا برای بار دوم
ریاســتجمهوری مصر شــد .خیــز او برای
افزایش قدرت خود در شــرایطی روی داده
که در ســودان و الجزایر دو کشــور همســایه
مصــر رهبــران پــس از دهههــا در قــدرت
ماندن سرنگون شدهاند.
یک هفته پیش از ایــن ،در خیابانهای
قاهــره پوســترهایی بــه چشــم میخــورد
کــه روی آن شــعارهای مثبتــی دربــاره این
اصالحــات نوشــته شــده بــود .روی یکی از
آنهــا نوشــته شــده بــود« :آیندهای روشــن،
فردایــی بهتر» و روی دیگری نوشــته شــده
بــود« :بله به اصالح قانون اساســی ،بله به
امنیــت و توســعه» و در پــس زمینه عکس
سیســی در قــاب ضخیم قرمــز رنگی دیده
میشــد .اما در خیابانها هیچ بنر مخالفی
دیده نمیشــد .مخالفان میگویند فضا در
مصر به اندازهای بســته و خفقانآور اســت
که به این راحتی نمیتوانند نظر خودشان
را بیــان کننــد .با این حال پیشــنهاد اصالح
قانون اساسی مصر با مخالفت چهرههای
اپوزیسیون داخلی و خارجی سیسی مواجه
است و این مخالفان کمپینی را برای مقابله
با این اصالحات به راه انداختهاند.

محمد الشرکاوی صاحب رستورانی در
قاهــره که بنــر موافق اصالحات در دســت
گرفتــه میگویــد« :هماکنــون کشــور مــا به
ثبات نیاز دارد .من فکر کنم این اصالحات
میتواند ثبات و امنیت ما را بازگرداند».
مدا مصر ،تنها رسانه مستقل مصر اما
در گزارشــی نوشــته تصویب ایــن الیحه به
معنای از بین بردن صدای مخالف اســت.
خالــد داوود یکی از رهبــران حزب مخالف
سیســی هــم میگوید ،هــر کس کــه در این
کشــور بهدنبال دموکراســی اســت و نظری
خــاف سیســی دارد مســتقیم بــه زنــدان
فرستادهمیشود؛تصویبطرحپیشنهادی
او برای قانون اساسی به معنای نابود شدن
تتمه دموکراســی و تکثرگرایی در این کشور

است .بنا برگزارشهای منتشر شده بیشتر
نمایندگان پارلمان با این اصالحات موافق
هســتند .اما یکی از آنها میگوید این اقدام
«قــرون وســطایی» اســت .بــا وجــود ایــن،
نمایندگان پارلمان مصر با بند دیگری نیز
موافقت کردنــد که براســاس آن فردی که
جایگزین شــخص رئیس جمهوری شــده
است یا فردی که بهعنوان رئیس جمهوری
موقت فعالیت میکند ،نمیتواند خواستار
تغییــر قانون اساســی شــود .همچنین این
فــرد نمیتواند پارلمان یــا دولت را منحل
کنــد .طبــق بنــد مذکــور همچنیــن رئیس
جمهوری موقت نمیتواند نامزد منصب
ریاستجمهوریشود.
برخی نمایندگان از سیسی خواستهاند

نشست بیناالفغانی در دوحه آغاز شد

مذاکره چشم در چشم طالبان و دولت افغانستان

AFP

گروه جهان /امریکا از دیروز ششــمین
دور از مذاکــرات خــود بــا طالبــان را
در حالــی شــروع کــرد کــه بدگمانیها
نســبت بــه نتیجــه بخــش بــودن این
نشست با آغاز عملیات بهاره طالبان
و درگیریهــای ایــن گروه بــا نیروهای
امنیتــی افغانســتان در برخی مناطق
ایــن کشــور و همچنیــن اختالفــات
درونی دولت بر سر مذاکره با طالبان،
افزایــش یافتــه اســت .ایــن در حالــی
اســت که این نشســت اولین رویارویی
نماینــدگان دولــت افغانســتان بــا
طالبان محسوب میشود.
به گزارش ســایت شــبکه رسانهای
«اســپوتنیک» ،طالبان دیروز در حالی
به پای میز مذاکــره با امریکا و گروهی
وابســته بــه دولــت افغانســتان رفــت
کــه در ســه روز گذشــته بــا اعــام آغاز
عملیــات بهاره خود حمــات چندی
را در سراســر افغانســتان انجــام داده
کــه طی آنهــا بیــش از  200نفر کشــته
شــدند .این حمالت که به طور خاص
در مناطــق اســتراتژیکی چــون قندوز،
بغــان ،تخــار ،فاریاب ،بلخ ،ســرپل و
بدخشان انجام شد ،واکنش نیروهای
امنیتــی افغانســتان را در پی داشــت.
در نهایت نیروهــای افغان  128عضو
طالبــان را در شــمال ایــن کشــور از پــا
درآورده و بیــش از  40نفــر از آنــان را
زخمــی کردنــد .وزارت دفــاع و کشــور
افغانستان این آمار را تأیید کردهاند.
این کشــتارها و واکنشهــا در حالی
انجام شــد که بنا بود طرفین درگیر در

افغانستان در ادامه مذاکرات صلحی
کــه با ابتکار امریــکا تاکنون  5دور خود
را سپری کرده ،ششمین دور مذاکرات
را آغــاز کند .نشســت ماه گذشــته آنان
کــه  16روز هــم بــه درازا کشــیده بــود،
بــدون نتیجه پایــان یافته بــود و اکنون
بــا حمالتــی کــه انجــام شــده و تأکیــد
طالبــان بــر اینکــه عملیــات بهــاره را
آغاز کرده ،امیدی نیز به نشســتی که از
دیروز آغاز شــده ،نمیرود .با این حال
آنچه این نشست را از  5نشست قبلی
متمایــز میکنــد ،ایــن اســت کــه برای
اولین بــار هیأتی از دولت افغانســتان
در این نشســت شــرکت میکند .البته
پیشــتر طالبان تأکید کــرده بود ،این به
معنای آن نیست که آنان وارد مذاکره
با دولت افغانســتان شدهاند و حضور
این افــراد از نظر طالبــان ،یک حضور
فــردی اســت و هرآنچــه ایــن افــراد
بگوینــد ،دیدگاههــای شــخصی آنــان
تلقی میشود ،نه دیدگاههای دولت.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از
«بیبیســی» ،یک منبــع در حکومت
افغانســتان گفتــه «شــورای رهبــری
مصالحــه» بعد از چندیــن روز رایزنی
و گفتوگــو ،ســرانجام فهرســت
شرکتکنندگان نشست سه روزه قطر
را کــه از دیــروز شــروع شــده و تــا فردا
ادامــه خواهــد داشــت ،نهایــی کــرده
اســت .به گفتــه این منبــع ۱۵۰ ،نفر از
جمله  ۴۰زن در نشســت قطر شرکت
خواهند کــرد .با این حال اســامی این
افراد منتشــر نشــدهاســت .بنــا بر این

برنامهریزی داعش برای حمله به اروپا

اگرچه به زعم بسیاری از کارشناسان ،داعش شکست خورده و با چالشهای متعددی
که در پیش رویش قرار دارد هیچ امیدی به باز پسگیری قدرت ندارد اما طبق اسنادی
که از یک حافظه رایانهای در سوریه کشف شده ،داعش برای انجام حمالتی در سراسر
اروپا برنامهریزی کرده است تا مرگ خود را به تأخیر بیندازد .به گزارش دیلی میل ،این
اطالعات از یک حافظه رایانهای به دست آمدهاند که اعضای داعش اوایل سالجاری
میالدی و هنگام فرار از آخرین منطقه تحت کنترل خود در سوریه آن را جا گذاشتهاند.
به نظر میرســد این برنامهریزیها از حمله چهار سال گذشته داعش در پاریس الهام
گرفته شده باشند که طی آن  ۱۳۰نفر جان خود را از دست دادند .در همین حال ،عراق
نیز محاکمه بیش از  900داعشــی را آغاز کرده اســت تا پرونده تروریســتهای این گروه
مخوف هرچه زودتر بسته شود.

گــزارش ،طالبــان نیــز اعــام کــرده،
هیــأت اعزامــی ایــن گــروه  25نفــره
است.
ëëسرکشی عبداهلل
راه دشوار صلح در افغانستان ،تنها
به سنگالخ طالبان نخورده و در کانون
دولــت نیــز اختــاف نظرهایــی بیــن
اعضای اصلی دولت بروز کردهاســت
که مســیر صلــح را ناهموارتــر از آنچه
کــه به نظر میرســید ،ســاخته اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری «شــینهوا»،
روز گذشــته عبــداهلل عبــداهلل ،رئیس
اجرایــی حکومت افغانســتان بــا ابراز
ناامیدی از نتیجهبخش بودن نشست
مشــورتی ماه آینده افغانســتان تحت
عنــوان «لویه جرگه مشــورتی صلح»،
اعالم کرد ،حاضر به مشــارکت در این
نشست نخواهد بود.
این در حالی اســت کــه خبرگزاری
صــدای افغــان (آوا) گــزارش کــرده
اســت ،کارشناســان و آگاهان سیاســی
افغانســتان معتقدنــد ،قهــر سیاســی

معاونانــی را بــرای خــود انتخــاب کنــد که
نســبت خویشــاوندی بــا او ندارنــد .علــی
عبدالعــادل رئیــس پارلمــان مصــر هــم
صراحتــاً اعالم کرده که پارلمان نقشــی در
تعییــن معاون ریاســتجمهوری نــدارد و
سیسی خود میتواند معاون یا معاونانش
را انتخاب کند .او گفته بود ،امروز سه جلسه
در پارلمان برای بررســی و تصویب نسخه
نهایی پیشنهاد اصالح قانون اساسی مصر
یشود.
برگزارم 
بر اساس قانون اساسی مصر ،تصویب
هرگونــه پیشــنهاد اصــاح قانــون اساســی
مســتلزم موافقــت دو ســوم اعضــای 596
نفــره پارلمــان اســت و پــس از موافقــت
اعضــای پارلمان بــا آن طرح و تصویب آن

در پارلمان ،مردم نیز در همهپرسی شرکت
میکنند تا روند قانونی شدن الیحه تکمیل
شود.
ëëآخرینمیخبرتابوتانقالب25ژانویه
بــا تالشهــای سیســی بــرای افزایــش
گستره قدرت خود ،روزنامه تایمز انگلیس
هم در گزارشــی نوشته که پســران او در این
مسیر اصلیترین منابع کمکی او محسوب
میشــوند .به گزارش ایســنا ،این گزارش با
نام «سیســی بــرای باقی مانــدن در قدرت
از فرزندانــش کمــک میگیــرد» منتشــر
شــده و در آن نوشته شــده است« :برخی از
اعضای پارلمان مصر و بخشهای جامعه
مدنی این کشور با اصالحات قانون اساسی
ف بوده و معتقدند که این اصالحات
مخال 
آخریــن میخ بر تابــوت انقــاب  ۲۵ژانویه
اســت که هدف آن پایان دادن به حکومت
تقریبــاً دائمــی ارتش بود .مصطفی ،پســر
بــزرگ سیســی نیــز که در پســتی عالــی در
سرویس نظارت اداری فعالیت کرده است
با تالش برای تثبیت قدرت شخصی خود و
قدرت ارتش بر دستگاه اداری مصر ،نقش
مهمی را در دوره ریاستجمهوری سیسی
ایفا میکند .حســن ،پســر ســوم سیسی نیز
مهنــدس یکی از شــرکتهای نفتی اســت
و اخیــراً گفته شــده کــه وی نیز به دســتگاه
اطالعــات مصر پیوســته اســت .دولت این
کشور اصرار دارد که پیشنهاد اصالح قانون
اساســی که توســط اعضای پارلمان مطرح
شــده هیچگونــه ارتباطــی میــان سیســی و
پســرانش با این اصالحات وجود ندارد اما
ترفیــع رتبههایــی که پســران سیســی از آن
برخوردار شدهاند نوعی ناخرسندی را حتی
در میان طرفداران وی ایجاد کرده است».

عقبنشینی نظامیان سودان
مقابل خواست مردمی

Getty Images

نمــــا

پتــرو پوروشــنکو ،رئیــس جمهــور اوکرایــن ،بــدون حضــور
رقیبش در دور دوم انتخابات ریاســت جمهوری در مناظره
تلویزیونی شرکت کرد و در کنار تریبونی خالی ایستاد.

نیویورک تایمز (امریکا):

اســپانیا در آســتانه انتخابــات اســت
و استراتژیســتها میگوینــد ،پــدرو
ســانچز ،نخســتوزیر ایــن کشــور در
مســیر دشــواری برای پیــروزی دوباره
است و برای رسیدن به این هدف نیاز
به یک بسیج عمومی دارد.

الریپابلیکا (ایتالیا):

Reuters

مــن تاکنون تا حــدی از نزدیک با دو رئیس جمهوری و تعداد بیشــماری
از دیگــر مقامهای ارشــد دولتــی همکاری داشــتم .کنجکاو بــودم که ببینم
ترامپ که (فردی ناآشنا در جهان سیاست بود) چگونه نقش جدید خود را
که کامالً هم با آن بیگانه بود ،ایفا خواهد کرد .اداره یک شــرکت خصوصی
خانوادگــی کامــاً متفــاوت از اداره یــک کشــور و حتــی یــک شــرکت دولتی
بزرگ اســت .الزم اســت با حوزههایی تعامل داشته باشی که به تو گزارش
نمیدهنــد و براســاس قوانیــن و مقرراتــی رفتــار کنــی کــه یــک مدیرعامل
معمولی هرگز با آن مواجه نیست.
همــان طــور که در رفتار ســایر رهبران دیده بودم ،برخــورداری از اعتماد به
نفــس کافی برای نشــان دادن تواضع و احســاس آرامــش در جایگاه خود،
ِ
احساس فروتنی و تواضع
محور اصلی رهبری مؤثر را تشکیل میدهد .این
ِ
بســیاری از مســائل را حل میکند که هیچ یک از آنها به این اندازه اهمیت
ندارد که فردی فروتنانه از خود بپرســد «چه چیز هســت که من نمیتوانم
درکش کنم؟»
رهبــران خوب پیوســته نگــران محدودیت خود در دیدن مســائل هســتند.
چنین رهبرانی برای اینکه از این محدودیتها عبور کنند ،داوری و قضاوت
را تمرین میکنند که چیزی متفاوت از هوش و ذکاوت است .هوش ،توانایی
حل مشکالت و رمزگشایی از معماها برای تسلط بر مجموعهای از حقایق
اســت .قضاوت ،توانایی نگاه به مســائل از زوایای مختلف یا مجموعهای از
واقعیات و دیدن مسائل آنگونه که باید باشند و دیدن آنها از نگاه دیگران
اســت؛ یعنی نگاه به مســائل از زاویه دید ناظرانی که تعصبات ،انگیزهها و
پیشــینه متفاوتی دارند .قضاوت همچنین توانایی اســتفاده از مجموعهای
از حقایــق و قــراردادن آنهــا در زمــان و مــکان مناســب ،شــاید در یک اتاق
اســتماع ،صحن دادگاه در ماهها و ســالهای آتی ،یا ارائه آنها به اتاق خبر
یک نشریه مهم یا در جلسه با یک رقیب است .هوش ،توانایی جمعآوری
و گزارش مدارک و چیزهایی اســت که شاهدان میگویند؛ قضاوت ،توانایی
بیان مفهوم همان واقعیتها و تأثیر آنها بر مخاطبان دیگر است.
من در اولین جلســه با ترامپ به این فکــر میکردم که او چگونه بین حفظ
اعتمــاد به نفس و احســاس فروتنی تــوازن برقرار کند و آیا نشــانههای یک
قضــاوت قــوی را از خــود بروز خواهــد داد یا نــه .اعتراف میکنــم که تردید
داشــتم چنیــن رفتــاری را از او ببینــم .تصــور من از آنچــه کــه از او در کارزار
انتخاباتــیاش دیده بودم این بود که عمیقاً احســاس ناامنی میکند و این
مســألهای بــود که بــه او اجازه نمیداد از خود تواضع نشــان دهــد .بعید به
نظــر میرســید که او بــه انــدازهای از اعتماد به نفــس توأم بــا تواضع کافی
برخوردار باشد تا در یک قضاوت عادالنه از خود بپرسد «چه چیزی هست
که من نمیتوانم آن را بفهمم؟» اما در این جلسه که در برج ترامپ برگزار
میشــد ،به شواهد کافی دســت نیافتم که برای من محرز شود این ارزیابی
درباره او درســت اســت یــا نه .رئیس جمهــوری منتخب بهنحوی شایســته
مطیع و جدی به نظر میرسید.
کلپــر ،ارزیابــی خــود را ارائــه داد ،درســت مثــل وقتــی کــه در برابــر رئیــس
جمهوری اوباما و گروه هشــت نفره گزارش میداد .ســؤاالت و اظهارنظرها
انــدک بــود و بیشــتر از طرف تام بوســرت کــه در ردیف عقب نشســته بود،
مطرح میشــد .در طول بحث درباره دخالت روسیه در انتخابات ،بهخاطر
دارم که او بدون وقفه گوش میداد و فقط یک ســؤال پرســید که بیشــتر به
یک اظهارنظر شــباهت داشــت .او گفت :اما شــما به این نتیجه رسیدید که
تأثیری در انتخابات نداشته است ،نه؟ کلپر پاسخ داد که ما چنین تحلیلی
را نکردیــم و ایــن موضــوع در حیطه وظیفه و تخصص ما نیســت .آنچه که
میتوانیم بگوییم این اســت که شــاهدی درباره تغییر در شــمارش آرا پیدا
نکردیم.

مناظره با صندلی خالی
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عبــداهلل بــرای مشــارکت داشــتن در
ایــن نشســت ،تأثیــری در چگونگــی
برپایی آن نخواهد داشــت .در همین
ارتبــاط مطیعاهلل خروتی ،کارشــناس
افغــان میگویــد :لویه جرگههــا هرگز
دولتــی نبودهاند و بنابرایــن اکنون نیز
حضور یــا غیبت یک مقــام دولتی در
آن تأثیــری بر این جرگــه ندارد .وی با
این حال بــا نگاهی به انتخابات پیش
روی افغانســتان گفــت :اگــر برگزاری
این جرگه تبلیغات به نفع تیم رئیس
جمهوری باشــد ،حضور نداشــتن وی
در این جرگه ،نیز میتواند کمپینی به
نفع او باشد.
به گفته «عمر داوودزی» ،فرستاده
ریاســت جمهــوری افغانســتان برای
مذاکــرات صلــح و رئیــس دبیرخانــه
شــورای لویــه جرگــه« ،لویــه جرگــه
مشــورتی صلح» قرار است  29آوریل
( 9اردیبهشــت ماه) با حضور بیش از
 2هزار نماینده از سراســر افغانســتان
برگزار شود.

سیاستهای جدید مکرون برای آشتی با جلیقهزردها

بــا تــداوم اعتراضات جلیقه زردها ،امانوئل مکرون ،رئیسجمهوری فرانســه شــب
گذشــته مجموعــهای از سیاســتها و تصمیمــات راهبــردی را اعالم کرد تا شــاید با
فروکاستن از خشــم آنها برای دور دوم ریاستجمهوری خود رأی بیشتری بهدست
بیاورد .به گزارش خبرگزاری فرانســه ،یکی از مشــاوران ماکرون اعالم کرد« :او در پی
یــک قانون جدید اســت که براســاس آن تغییــرات بنیادینی صورت بگیرد تا شــاید
خشم و ناراحتی معترضان دولتی کمتر شود ».با این حال یکی از اعضای اپوزیسیون
جمهوریخواه فرانسه به نشریه لوفیگارو اعالم کرد ماکرون نمیتواند در دو انتخابات
پیروز میدان باشد زیرا او اکنون در فرانسه مخالفان زیادی دارد و مردم را از خود ناامید
کرده است .مکرون پیش از این تالش کرده بود با دادن وعدههایی معترضان را آرام
کند اما این هم نتیجهبخش نبود.

شــورای نظامی انتقالی ســودان ،یک روز پس از نشســتی که
با شــورای مدنی این کشور متشــکل از نمایندگان معترضان
آفریقــا داشــت ،در اقدامــی به منظور آرام کردن جو داخلی ســودان
دست به تغییراتی گسترده در شورای نظامی کشور زد.
بــه گــزارش ایرنا به نقل از رســانههای عربــی ،در این تغییرات مســئوالن بلندپایه
شــورای نظامی سودان از جمله ارتشــبد« ،عوض بن عوف» وزیر دفاع ،کمال عبد
المعروف الماحی ،معاون ســابق او و صالح عبداهلل قوش ،رئیس ســابق دستگاه
امنیــت و اطالعات ســودان در خصوص پروندههای فســاد برکنار شــدند .شــورای
نظامــی انتقالــی همچنین دســتور آزادی فعاالن را صــادر کرد .این شــورا در نقطه
مقابــل عزلها ژنــرال «ابوبکر مصطفی» را بــه عنوان رئیس دســتگاه اطالعاتی و
امنیتی سودان و هاشم احمد بابکر را به عنوان رئیس جدید ستاد مشترک این کشور
منصوب کرد .ســخنگوی این شــورا همچنین تأکید کرد :هیچ یک از اعضای حزب
کنگره ملی سودان در دولت آینده مشارکت نخواهند داشت .این در حالی است که
جمعیت شاغلین سودان بار دیگر درخواستهای خود از شورای نظامی انتقالی را
مطرح و در رأس آن بر واگذاری قدرت به یک دولت مدنی ،تشکیل دولت انتقالی
مدنی با اختیارات اجرایی گسترده و مبارزه با فساد تأکید کرد .در پی این درخواست،
نیروهای ارتش سودان با بیش از  ۲۰خودروی نظامی و زرهی به برداشتن موانعی
اقدام کردند که تحصن کنندگان برای محافظت از هرگونه حمله به محل برگزاری
تحصن در مقر فرماندهی کل نیروهای مســلح آنها را ایجاد کرده بودند .شــاهدان
عینــی میگویند ،دها ســرباز شــروع به برداشــتن موانع بتنی و ســیمانی کــرده و از
کمیتههایتفتیشخواستندعقبنشینیکنندامااعتصابکنندگاناینمسألهرارد
و با بستن کمربند امنیتی در برابر نیروهای نظامی ایستادند .به گفته شاهدان عینی
آنها شــعارهای «آزادی ،صلح و عدالت ...انقالب انتخاب مردم است» سر دادند.
تحصن در مقابل مقر فرماندهی ارتش ســودان از حدود  ۱۰روز پیش حتی پس از
برکناری رئیس جمهوری سودان و وزیر دفاع از ریاست شورای نظامی ادامه داشت.
روســیا الیــوم :بنیامیــن نتانیاهــو ،نخســتوزیر رژیــم
دو خط صهیونیســتی در حال کار روی یک نظریه جدید امنیت
خبــــر قومــی تحت عنوان «مفهوم امنیت  »۲۰۳۰اســت تا آن
را در کابینه سیاسی ،امنیتی جدید خود مطرح کند.
الجزیــره ۴۰ :شــهردار از مجمــوع شــهرداران الجزایــر در همبســتگی بــا
اعتراضــات این کشــور ،با مشــارکت در انتخابات ریاســت جمهــوری که قرار
است در چهارم ژوئیه برگزار شود ،مخالفت کردند.
ایندیپندنت :نتایج یک نظرســنجی نشــان میدهد ،بــا کاهش حمایتها
از حــزب محافظــهکار انگلیــس ،جرمی کوربیــن رهبر حزب کارگر بیشــترین
شانس را برای قرار گرفتن بر کرسی نخستوزیری انگلیس دارد.
اسپوتنیک :معاون وزیر خارجه روسیه خبر داد ،روسیه در انجام تحقیقات
درباره حمالت به شبکه برق ونزوئال کمک خواهد کرد.
یونهاپ :رئیس جمهوری کره جنوبی خبر داد ،خود را برای چهارمین دور
مذاکراتش با رهبر کره شمالی آماده میکند.
رویتــرز :در یــک نظرســنجی جدیــد ۵۱ ،درصــد از مــردم نیوزیلنــد خانــم
جاسیندا آردرن ،نخستوزیر کشــور خود را بابت مدیریت تیراندازی مرگبار
ماه گذشته در مساجد کرایستچرچ ستودند.
فرانــس پــرس :رزمایش مشــترک امریــکا ،انگلیس و فرانســه در ســواحل
بحرین با هدف «مین روبی» و مقابله با مینهای دریایی آغاز شد.

