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اعتراض مردم سودان به توافق
با شورای نظامی انتقالی

دورنـــما

لوموند (فرانسه):

در حالــی کــه همــه نگــران افزایــش
کرسیهای احتمالی راستهای افراطی
در جریــان انتخابــات پارلمــان اروپــا
هســتند ،کســی متوجــه ســبزهای اروپا و
افزایش بیســابقه شــانس آنهــا در این
انتخابات نیست.

آنگــوش دیتــون ،برنــده جایــزه نوبــل
اقتصاد ،هشــدار داده انگلیــس از نظر
نابرابریهــای اقتصــادی و اجتماعــی
در وضعیت مناســبی قرار ندارد و این
نابرابریهــا رونــدی صعــودی گرفتــه
است.

دو نفــر از کارکنــان کاخ ســفید کــه بــه
تازگــی از تیــم ترامــپ جــدا شــدهاند،
فاش کردهاند که دولت امریکا طرحی
را در دست دارد که بموجب آن صدها
نفــر از مهاجــران در  10شــهر امریــکا
دستگیر خواهند شد.

آتش به جان خط لولههای نفتی عربستان

حمالت علیه دو ایستگاه پمپاژ خطوط نفتی عربستان ،فعالیت این ایستگاهها را مختل کرد

گروه جهــان /دو روز پس از حمله به کشــتیهای
تجاری عربستان و امارات در نزدیکی بندر فجیره
امارات ،صبح دیروز خط لولههای نفتی شــرکت
آرامکــو در  230و  390کیلومتــری ریــاض هــدف
حمالت پهپادی قرار گرفت.
ظهر دیروز تنها چند ساعت پس از آنکه یک منبع
نظامــی یمنی در گفتوگو با شــبکه «المســیره»
وابســته به انصــاراهلل خبر داد ،هفــت پهپاد یگان
هوایــی ارتش و کمیتههای مردمی یمن حمالتی
را علیه تأسیسات حیاتی عربستان صورت دادند،
خبرگــزاری «رویتــرز» در گزارشــی به نقــل از وزیر
انــرژی عربســتان نوشــت ،پهپادهــای انتحــاری
خــط لولــه نفتــی شــرکت آرامکــو ،شــرکت ملی
نفت عربســتان ســعودی را هــدف گرفتند .خالد
الفالــح در بیــان جزئیات این حمله گفــت« :این
حمالت از ســاعت  6صبح شــروع شد و به مدت
 30دقیقــه ادامــه یافت و بــر اثر آنها دو ایســتگاه
پمپاژ خطوط نفتی متحمل خســاراتی شــدند».
بنــا بــر گزارشهــای رســانههای عربســتانی دو
ایســتگاه پمپاژی که خالد فالح درباره آنها سخن

گفته ،در استانهای«الدوادمی» و «عفیف» واقع
شــدهاند و کار انتقــال نفــت میادین نفتی شــرق
عربســتان به بندر ینبع در ساحل غربی این کشور
را بر عهده داشــتند .فالح با این حال مدعی شده
اســت که« :این حمالت وقفــهای در کار صادرات
نفــت خــام و فرآوردههای نفتی عربســتان ایجاد
نکردهاســت ».وی با این حال اذعان داشت« :کار
پمپاژ این دو ایستگاه متوقف شد ه است .اما پس
از مهــار آتشســوزی در این ایســتگاهها ،فعالیت
آنهــا به حالــت عــادی بازمیگردد ».فالــح که در
توگویی خبری ســخن میگفت ،همچنین با
گف 
مســئول دانســتن انصــاراهلل یمن در ایــن حمله،
مدعی شد« :این دست حمالت که امنیت انرژی
در جهان را به خطر میاندازد ،ضرورت مقابله با
گروههایی را که مرتکب چنین حمالتی میشوند،
آشــکار میســازد ».این در حالی است که جنبش
انصاراهلل این هفته برای نشــان دادن حسن نیت
خود برای پایان جنگ یمن ،به طور خودخواسته،
از ســه بندر مهــم در منطقه حدیده خارج شــد تا
طرف عربستانی را مجاب به شرکت در مذاکرات

یورش پلیس امریکا به سفارت ونزوئال

گــروه جهــان 34 /روز بــود کــه فعــاالن حامــی
نیکــوالس مــادورو ،رئیــس جمهــوری ونزوئال به
ســفارت ایــن کشــور در واشــنگتن رفتــه بودنــد تا
نگذارند نماینده اپوزیسیون ونزوئال وارد این مقر
دیپلماتیــک شــود اما پلیــس امریــکا در اقدامی

مداخله جویانه به ســفارت ونزوئال در واشــنگتن
یــورش بــرد و ایــن افــراد را از ایــن ســاختمان
دیپلماتیــک خارج کرد .به گزارش ایســنا به نقل
از شبکه خبری راشاتودی ،حامیان مادورو که نام
گروه خــود را «تجمــع حفاظت مدنی ســفارت»
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■ خلیــج آنالیــن:
دو خط ســـازمـــــان عفــــــــو
خبــــر بینالملل خواســتار
شــکایت از رژیــم صهیونیســتی بــه دلیــل
حمایت این رژیم از عربستان و امارات شد.
■ اســپوتنیک:با توجه به ادامه دار شــدن
جنــگ یمــن ،رئیــس جمهــوری امریــکا
وضعیت اضطرار ملی علیه یمن را برای
یک سال دیگر تمدید کرد.
■ الجزیــره :ائتالف «محور ملــی عراق»،
عضویــت «محمــد الحلبوســی» ،رئیس
پارلمــان این کشــور و تعــدادی از اعضای
فراکسیون وی در این ائتالف را لغو و اعالم
کرد ،با سایر فراکسیونهای پارلمانی برای
حذف الحلبوسی از ریاست پارلمان عراق
رایزنی خواهد کرد.
■ ایندیپندنــت :جرمی هانــت ،وزیر امور
خارجهانگلیسخواستارافزایشقاطعانه
بودجــه نظامــی -دفاعی این کشــور برای
مقابله با تهدیدات رو به افزایش روسیه و
چین شد.
■ رویترز :ترامپ از ویکتور اوربان ،نخست
وزیر راســتگرای مجارســتان در کاخ سفید
استقبال کرده و ضمن تحسین او به خاطر
جدی بودنش در موضوع مهاجرت گفت،
او شبیه به خودش «کمی جنجالی و بحث
برانگیز»است.
■ الجزیــره :نتایــج غیررســمی انتخابات
میــاندورهای ســنای فیلیپیــن نشــان
میدهد ۹ ،کرســی از  ۱۲کرســی موجود در
این انتخابات به نامزدهای هوادار رودریگو
دوترته ،رئیس جمهــوری فیلیپین تعلق
خواهدگرفت.

گاردین (بریتانیا):

واشنگتن پست (امریکا):

گــزارش

صلح کند .در ســخنانی که صبح دیروز یک مقام
نظامی نیروهای یمنی بیــان کرد نیز به این نکته
اشــاره شــدهاســت که حمالت آنها به تأسیسات
حیاتی عربســتان در واکنش بــه ادامه محاصره و
تجاوزگری خصمانه ائتالف ســعودی علیه ملت
یمن در صعده انجام شد ه است .در همین ارتباط
محمد البخیتی ،عضو دفتر سیاسی انصاراهلل نیز
به شــبکه الجزیره گفت ،این حمالت در راســتای
گسترش دایره حمالت علیه عربســتان و امارات
برای واداشتن آنها به بازنگری در سیاستهایشان

گذاشــتهاند ،پیــش از یــورش پلیــس امریــکا بــه
ســفارتخانه در پیامــی ویدئویــی گفتــه بودند :ما
انتظار داریم پلیس وارد شــود و کنوانســیون وین
را بــا ورودش به ســفارت نقض کند و ما را مجبور
کند از سفارت خارج شویم .کارلوس رون ،معاون

در منطقه صورت گرفت ه است .بهگزارش «ایسنا»
توگو
به نقــل از «الجزیــره» ،البخیتــی در این گف 
دربــاره زمــان انجام ایــن حمالت در ســایه تنش
شــدید بیــن امریــکا و ایــران ،تهدیــدات نظامــی
متقابــل بیــن دو طــرف و نگرانیها دربــاره وقوع
جنگ در منطقه گفت ،عربستان و امارات مسئول
کشــاندن منطقه به سمت جنگ هســتند .با این
حال هیچ کدام از دو مقام یمنی اشــارهای به این
مسأله که این حمالت چه تأسیساتی از عربستان
را هدف قرار دادهاند ،نکردند.

وزیر خارجه ونزوئال در امور امریکای شــمالی نیز
در واکنــش بــه این اقدام پلیس امریــکا در توئیتر
خــود نوشــت ،ورود بــه ســفارت نقــض قوانیــن
بینالمللی و تهاجم علیه ونزوئال اســت و دولت
کاراکاس آن را محکوم میکند.

فرحناز دهقی
خبرنگار

پنج کشته و دهها زخمی نتیجه اعتراضات مردمی روز گذشته در خارطوم
پایتخــت ســودان ،تنهــا چنــد ســاعت پــس از اعالم توافــق میــان رهبران
معترضــان و فرماندهان نظامی این کشــور بود .یکی از این کشتهشــدگان
متعلق به نیروی نظامی این کشوراست.
بهگزارش الجزیره ،شمسالدین کباشی ،سخنگوی شورای نظامی سودان
روز دوشــنبه اعــام کرد که این شــورا با رهبران مخالفــان درباره نهادهای
تشــکیلدهنده دولت انتقالی به توافق رســیده و قرار اســت درباره نسبت
توگو شــود .او در این باره
مشــارکت نماینــدگان هــر دو طرف بحــث و گف 
افــزود« :مــا دربــاره ســاختار و نحــوه عملکــرد دولــت انتقالی بــا یکدیگر
صحبــت کردیــم و توانســتیم بــه توافــق دســت پیدا کنیــم .ســاختارنظام
حکمرانــی و طــول دوره انتقالــی نیــز از جملــه مباحث مهمــی بودند که
در ایــن نشســت مطرح شــدند و طرفین نظرات خود را دربــاره آن مطرح
کردنــد .مــا میخواهیم هرچه زودتــر درباره میزان مشــارکت در حکومت
و ســطوح مختلــف قانونگــذاری نیــز بــا یکدیگــر رایزنــی کنیــم و تصمیم
بگیریم».
پیــش از آن ،ســخنگوی شــورای نظامی ســودان پــس از دیــداری که میان
نمایندگان شــورای نظامی با هیأتی از گروههای تغییر و آزادی برگزار شد،
اعــام کــرد که این شــورا با این گروهها درباره ســاختار نظــام حاکمیتی در
دوره انتقالی به توافق دســت یافته است .سخنگوی فراکسیونهای تغییر
و آزادی نیز دیدار نمایندگان معترضان با شــورای نظامی را نتیجهبخش
دانســت و گفــت« :گروههــای تغییــر و شــورای نظامی بــه توافقــی درباره
ســاختار دولــت انتقالی به نحوی که همه را راضــی کرده و منجر به تحقق
اهداف انقالب شود ،دست یافتهاند».
اما مردم پس از اعالم این توافق ،به خیابانها آمدند تا مراتب اعتراضشان
را نســبت به آن نشــان بدهند .شــورای نظامی که پیش از این اعالم کرده
بود به روی مردم آتش نخواهد گشود ،در کنفرانسی مطبوعاتی گفت« :ما
بــه روی مردم تیراندازی نخواهیم کرد اما شــاهد خشــونتهایی هســتیم
که به میان مردم راه پیدا کرده اســت .کســانی هســتند که اسلحه به دست
دارند و نیروهای نظامی ما را نشــانه گرفتهاند.ما این افراد را میشناسیم،
اهدافشــان را میدانیم و از نقشههایشان باخبریم .ما این قانون شکنان را
تحت نظر گرفتهایم».
اما برخی معترضان در گفتوگو با الجزیره اعالم کردند که در میان مردم
کســی را ندیدند که مســلح باشــد و این نیروهای ارتش بودند که به مردم
شلیک میکردند.
همزمــان بــا تداوم مــوج اعتراضی مردم نســبت بــه حضــور نظامیان در
قدرت ،دفتر الولید ســید احمد محمود ،دادســتان کل ســودان اعالم کرد
کــه عمــر البشــیر ،رئیسجمهوری مخلــوع این کشــور و چند نفــر دیگر به
مشــارکت و تحریک به قتــل تظاهرکنندگان متهم شــدهاند .این اتهام در
راســتای تحقیقات درباره قتل یک پزشــک در شــرق خارطوم مطرح شد.
در بیانیه این دفتر آمده اســت که دادســتانی کل دســتور تسریع در بررسی
تمامــی پروندهها درباره قتــل تظاهرکنندگان در رخدادهــای اخیر را داده
است.

