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اروپا و مسیر دشوار تدوین نظام امنیتی تازه

پــاورقـی

وفاداریواالتر

دورنـــما

دیلیاستار(لبنان):

نیویورکتایمز(امریکا):

لوموند(فرانسه):

اعضای کابینه لبنان برســر روابط با سوریه
دچار نزاع شدهاند .دراین میان میشل عون
بــا تأکیــد براینکه روابــط خارجــی در حوزه
وظایــف رئیــس جمهــوری اســت ،قدرت
نخستوزیر را به چالش کشیده است.

مایــکل کوهــن ،وکیل ســابق ترامــپ در
نشســتهای ماه پیش خود با بازرســان
فدرال از مســائل مالی و روابط اقتصادی
خانــواده ترامپ و کمکهایی که به آنان
میشود ،پرده برداشته است.

فرانســه در حرکتــی بیســابقه اعــام کــرد
برای تقویــت ناوگان نیــروی دریایی لیبی و
ممانعت از مهاجرتها از لیبی به ســمت
اروپا و همینطور مبارزه با تروریسم  6قایق
ویژه در اختیار این کشور قرار میدهد.

افشاگریمایکپمپئوازسیاستواشنگتندرامریکایالتینوحمایتازشورشهادرونزوئال،کوباونیکاراگوئه

نقشه ترامپ برای تغییر چپ ها در امریکای التین
ندا آکیش
خبرنگار

گویــا کاخ ســفید دونالــد ترامــپ بــه
فروپاشــی دولتهــا در امریــکای التین
و نــاآرام کردن بیــش از پیش این نقطه
از جهــان کمر همت بســته اســت .زیرا
گذشــته از اتفاقهایــی کــه در ونزئــا و
با چــراغ ســبز و حمایت آشــکار امریکا
در حــال وقــوع اســت ،مایــک پمپئــو،
وزیــر خارجــه امریــکا در یــک مصاحبه
تلویزیونی ،بیپرده اعالم کرد ،واشنگتن
نه تنها در پی تغییــر «رژیم» در ونزوئال
اســت بلکــه در نیکاراگوئــه و کوبــا هــم
همین قصد را دارد .این در حالی است
که  60کشــور جهان با شرکت در کمپین
دولت ونزوئال از در خواســت این کشــور
بــرای عــدم مداخلهجویــی خارجی در
امور ونزوئال حمایت کردند.
بــه گــزارش اســپوتنیک ،از همــان
ابتــدای ناآرامیهای ونزوئال واشــنگتن
موضــع مداخلــه جویانــه خــود را بــا
صراحــت مشــخص کــرد و در کنــار
مخالفــان دولــت نیــکالس مــادورو،
رئیــس جمهــوری منتخــب ونزوئــا و
شــخص خوان گوآیدو ،رهبــر مخالفان
قرار گرفت تا مشــروعیت مادورو را زیر
سؤال ببرد و او را تحت فشارهای شدید
قرار دهد .اما مصاحبه شبکه تلویزیونی
اســپانیایی زبــان «تلمونــدو» بــا مایک
پمپئو ،وزیــر خارجه امریکا نشــان داد،
واشنگتن تنها درصدد تغییر سیاسی و
مداخله در ونزوئال نیست بلکه اهداف
گسترده تری را در امریکای التین دنبال
میکنــد و سیاســت خارجــی دولــت
ترامــپ فروپاشــی دولتهــای ونزوئال،

کوبا و نیکاراگوئه است .در نوامبر 2018
جان بولتون ،مشاور امنیت ملی امریکا
به ســه کشــور ونزوئال ،کوبا و نیکاراگوئه
لقــب «ســه گانــه اســتبداد» داده بود و
حــاال هــم کــه تحــوالت ونزوئال هــر روز
داغتــر میشــود ،بولتــون ســفر بــه کره
جنوبی را لغو کرده تا با تمرکز بیشتری؛
اتفاقهای ونزوئال را پیگیری کند .پمپئو
در ایــن مصاحبــه گفــت :بلــه ،دولــت
پرزیدنــت ترامــپ ایــن کار [حمایت از
مخالفــان مــادورو] را در ونزوئــا انجام
داد و بــه کارش نه فقط در ونزوئال بلکه
قطعــاً در نیکاراگوئــه و کوبــا هــم ادامه
خواهد داد.
وزیــر خارجــه امریــکا بــا اذعــان بــه
این مســأله که سیاســت خارجی کنونی
دولت واشنگتن در قبال امریکای التین
با سیاست دولتهای قبلی امریکا فرق
دارد ،مدعــی شــد :پرزیدنــت ترامپ با
جدیــت نه تنهــا در ونزوئال بلکــه در هر
کــدام از آن دو کشــور [کوبا و نیکاراگوئه]
کار میکنــد تــا بــه نتایــج خــوب بــرای
«مردم این کشورها» دست یابد.
پمپئــو بــه خبرنــگار «تلمونــدو» که
از تأثیــر دومینــووار حــوادث ونزوئــا در
منطقــه امریکای التین پرســید ،پاســخ
صریحــی نــداد و بیتوجــه بــه ســؤال،
گفــت :امیــدوارم شــهروندان هــر کدام
از ایــن کشــورها بفهمنــد کــه میتوانند
بــا دســتیابی بــه یــک شــرایط سیاســی
بهتــر ،زندگــی متفاوتی داشــته باشــند.
وزیــر خارجــه امریــکا در ایــن مصاحبه
هم بــار دیگر از تمــام گزینهها از جمله
گزینه نظامی که امریکا برای فروپاشــی
دولت ونزوئال روی میز قرار داده اســت
خبر داد و بر سیاســت بشــدت مداخله

جویانه کاخ ســفید در امریــکای التین و
بهطور ویژه در ونزوئال تأکید کرد و گفت:
مــا بســیار امیدواریم که مــردم و ارتش
ونزوئال به این درک برســند که روزهای
مــادورو بــه پایــان رســیده و او متعلــق
بــه گذشــته اســت .پمپئــو پیــش از این
مصاحبــه بــا آنتونیو گوتــرش ،دبیر کل
ســازمان ملل نیز درباره ونزوئال دیدار و
گفتوگو کرده بود.
دولتهــای کوبــا و نیکاراگوئــه تــا
لحظه تنظیم ایــن گزارش به اظهارات
پمپئــو واکنــش نشــان نــداده بودند اما
مــادورو جمــع کــردن امضــا از مــردم
کشــورش برای محکوم کــردن مداخله
امریــکا را آغــاز کــرده و پیشــتر نیــز در
مصاحبه با اســپوتنیک گفته بود ،دلیل
اصلــی مداخلــه واشــنگتن در ونزوئــا
منابــع نفتــی ونزوئــا اســت .ونزوئــا
بزرگتریــن ذخایــر نفت جهــان را دارد.

مــادورو همچنیــن در یــک ســخنرانی
تلویزیونــی این مداخلههــا را مرتبط با
انتخابات  2020امریکا دانست و گفت:
دونالد ترامپ کمپین پیش از انتخابات
خود را آغاز کرده اســت .او ناامید است
و بنابراین واقعاً ایده حمله به ونزوئال،
کوبا و نیکاراگوئه را دوســت دارد .او فکر
میکنــد بــا اســتفاده از ادبیــات دوران
جنگ ســرد میتوانــد رتبــه محبوبیت
خود را بهبود بخشد.
خبرگــزاری رویتــرز در گزارشــی بــه
نقــل از یک مقــام دولتی ارشــد امریکا
کــه نخواســت نامــش فــاش شــود،
نوشــت ،مایک پنــس ،معــاون ترامپ
در روزهای آینده به کلمبیا سفر خواهد
کــرد تــا از نزدیــک آنچــه در مرزهــای
ونزوئــا بــا کلمبیا رخ میدهــد را ببیند
و اگر خشــونتی در مرزها از سوی ارتش
ونزوئــا رخ دهــد تدابیــر الزم همچون

تحریمهای جدید را در دســتور کار کاخ
ســفید قرار دهد .این گــزارش در حالی
ســند آشــکار دیگری از مداخلــه امریکا
در امور داخلی کشــور ونزوئال اســت که
دیــروز خبرگــزاری آسوشــیتدپرس در
گزارشــی خبــر داد ،وزیــر امــور خارجــه
ونزوئــا در نشســتی در ســازمان ملــل
اعــام کرد 60 ،کشــور جهان با شــرکت
در کمپین دولت ونزوئال از در خواســت
ایــن کشــور بــرای عــدم مداخلهجویی
خارجی در امور ونزوئال حمایت کردند.
وی با این حال توضیح بیشتری در این
خصوص نداد.
امریکا با هدف تحت تأثیر قرار دادن
افکار عمومی جهان مدتی اســت که به
درخواست رهبر مخالفان ونزوئال مبنی
بر ارســال کمکهــای انســانی از جمله
غــذا و دارو بــه این کشــور پاســخ مثبت
داده امــا مــادورو با بســتن مرزهــا مانع

ورود این کمکها میشــود زیرا معتقد
است ،این کمکها در راستای کودتایی
اســت که امریــکا از چند مــاه قبل علیه
ونزوئــا آغــاز کــرده اســت .او همچنین
کیفیت و ســامت کمکهای ارسالی از
امریکا و دیگر کشــورهای اروپایی متحد
امریکا را زیر سؤال میبرد.
روز جمعــه خــوان گوآیــدو ،رهبــر
مخالفــان مــادورو کــه خــود را رئیــس
جمهــور موقــت ونزوئــا میدانــد و
حمایــت امریــکا و متحدانــش را دارد،
علــی رغــم ممنــوع الخــروج بــودن ،از
مــرز عبور کــرد و وارد خاک کلمبیا شــد
تــا کمکهــای انســانی را دریافــت و
وارد ونزوئــا کنــد .گوایــدو را حامیانش
همراهی میکردند و در جریان درگیری
آنها با نیروهای ارتش مستقر در مرز دو
نفر کشــته و  15نفر دیگر زخمی شدند.
امریــکا بالفاصله به ایــن اتفاق واکنش
نشــان داد و اقدام ارتش در پاسخ دادن
به درگیریهای مرزی و کشــته و زخمی
شدن  17نفر را بشدت محکوم کرد.
نکته قابــل توجه دیگری کــه درباره
سیاستهای مداخله جویانه امریکا در
امریکای التین وجود دارد این اســت که
این سیاســتها با ناآرامتر و بیثباتتر
کردن کشورهای امریکای التین از جمله
ونزوئال ،کوبا و نیکاراگوئه به موج تازهای
از مهاجرتهــا دامــن میزنــد و بعیــد
نیســت کــه بخشــی از ایــن مهاجرتها
بــه امریــکا باشــد ،در حالــی کــه ترامپ
یک رئیس جمهور بشدت مهاجرستیز
است و برای کشیدن دیوار دور کشورش
چالشهــای داخلــی جــدی نظیــر
تعطیلــی  35روزه دولتــش را تجربــه
کرده است.
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مترجمان:مسعودمیرزایی
و بهجت عباسی

عمر البشیر با اعالم انحالل کابینه و اعالم وضعیت فوقالعاده یکساله ،مسئولیت چهرههای نظامی را سنگینتر کرد

پایان جلسه توجیهی

طنین مارش نظامی در فرمانداریهای سودان
فرحناز دهقی
خبرنگار

مردم سودان در واپسین ساعات روز جمعه
از گیرندههای تلویزیونی خود ،ســخنانی را
شــنیدند که آینده کشورشــان را دستخوش
تغییراتــی جــدی و قابــل تأمل کــرد .عمر
البشــیر رئیسجمهوری این کشور با اعالم
وضعیــت فوقالعــاده یک ســاله ،انحالل
دولــت مرکــزی و محلــی را بــه ســمع 40
میلیونشهروندکشورخودرساند.
بهگزارشالجزیره،رئیسجمهوریسودان
در ســخنرانی خــود ،از پارلمــان کشــورش
خواســت مصوبــهای را کــه بــه او اجــازه
میداد بــرای انتخابات ریاســتجمهوری
 2020این کشــور وارد گود رقابتها شود ،به
تعویق بیندازد .این رهبر  75ســاله با اشاره
بــه اعتراضهایــی کــه هفتهها اســت برای
برکنــاری او در سراســر ســودان در جریــان
اســت ،گفت« :خواسته مردم برای داشتن
زندگیای با شــرایطی بهتر ،قانونی اســت.
اما این اعتراضها اگر همراه با حفظ نظم
باشــد ،منطقــی اســت .مــن از فراخواندن
احزاب و نشستن پشت میز مذاکرات با آنها
دســت برنمیدارم .مــن رئیسجمهوری
ایــن کشــور هســتم و برایــم تفاوتــی میــان
مخالــف و موافــق دولتم وجود نــدارد .من
حامــی جوانانی هســتم که نماینــده آینده
سودانهستند.مااطمینانداریمکسانیکه
در ساختن طرحهای کشور سهیم بودهاند،

قصد تخریــب آن را ندارند .پس در را برای
جوانان باز میکنیم تا تجربیات متنوع خود
را ارائــه کننــد» .او در ادامه تصریــح کرد ،با
پایان دوره کنونی ریاســتجمهوریاش ،از
این کرســی برمیخیزد و وارد رقابت بر سر
تصاحب دوباره آن نمیشود.
چند ســاعت پس از این سخنرانی ،البشیر
دو تصمیــم دیگــر خــود را عملــی کــرد که
بــه موجب آن مقامهــای نظامی و امنیتی
فسودانشده
مأمورادارهایالتهایمختل 
ودبیرکلهاونمایندگانوزارتخانههابهطور
موقــت وظایــف وزارتخانههــای مختلــف
دولــت فــدرال را برعهــده میگیرنــد .او
همچنین 16افسرنظامیودومأمورامنیتی
را بهعنوان فرمانداران  18ایالت این کشــور
در نظر گرفته است .البشیر که در سخنرانی
خود از مخالفان مســلح خود خواســته بود
توگــو و روند سیاســی تن دهنــد ،با
بــه گف 
گماشــتن مقامهای نظامــی در مقامهای
دولتی ،حکومت را به سمت اعطای قدرت
بیشتر به نظامیان نزدیک کرد .او در همین
ارتبــاط تأکید کرد :نیروهای مســلح حافظ
ثبات سودان هســتند .براساس حکمهای
ریاســتجمهوری ،ســپهبد پلــی هاشــم
عثمان الحســین فرماندار ایالت خارطوم،
سپهبد علی محمد ســالم فرماندار ایالت
الجزیره،سپهبدالطیبالمصباحفرماندار
ایالــت رود نیــل بههمین ترتیــب مقامات
نظامــی مســئول اداره ایالتهــا شــدند.
همچنیــن در ایــن حکمها فضــل عبداهلل

ترامپ :روابط با اسالم آباد بهتر می شود

AFP

تظاهرات در الجزایر

هزارانالجزایریدراعتراضبهنامزدیعبدالعزیزبوتفلیقه
ن ها
ی اش ،بــه خیابا 
بــرای پنجمین دور ریاســت جمهــور 
آمدند .پلیس امنیتی الجزایر 41نفر را دستگیر کرد.

نشست اتحادیه عرب و اروپا در غیاب قطر

دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری امریکا تأکید کرد ،کشورش اخیراً رابطه بسیار بهتری با
پاکستانی که سابقه طوالنی در مخالفت با واشنگتن درباره جنگ در افغانستان داشته،
ایجادکردهاست.بهگزارشایسنابهنقلازرویترز،اوتأکیدکرد،اینروابط«درمدتزمان
کوتاه»ارتقایافتهواحتماالًنشستهاییبینمقاماتامریکاوپاکستانبرگزارخواهدشد.
برخی تحلیلگران بر این باورند که سفر اخیر محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان به
پاکســتان و گرفتن تضمینهای احتمالی از این کشور یکی از دالیل بهبود روابط امریکا
با پاکستان است .ضمن آنکه به دلیل روابط پاکستان با طالبان و عالقهمندی امریکا به
نتیجه بخش بودن این مذاکرات ،ممکن است در دیدار بن سلمان با مقامات پاکستانی
در این زمینه هم توافقهایی شده باشد.

AFP

طرح این موضوع که ما قصد داشتهایم قوانین و مقررات وزارت دادگستری را نقض
کنیــم ،توهینآمیز بود« .به من بگویید اگر جای مــا بودید چه میکردید و دلیلتان
برای انجام آن کار چه بود؟» من این سؤال را پرسیدم ولی پاسخی از ستوننویسان
مطبوعات و تحلیلگران تلویزیونی که مدام حرف میزدند ،نشنیدم .البته من پاسخ
آنها را میدانستم :اکثر آنها کاری را انجام میدادند که به نفع گروه و تیمشان باشد.
ُخب ،اف بیآی نمیتواند یک گروه و تیم محبوب برای خود داشته باشد .اف بیآی
بانوی عدالتی که چشمهایش را به روی همه این نوع منافع بسته است ،نمایندگی
میکند و باید کار درست را خارج از جهان سیاست و بدون توجه به منافع سیاسی،
شــب یکشــنبه  30اکتبر ،ایمیلی از دادستان کل دریافت کردم که در
انجام دهد .در ِ
آن پرسیده بود آیا میتواند پس از جلسه توجیهی اطالعاتی در صبح روز دوشنبه در
محل ستاد اف بیآی بهطور خصوصی با من مالقات کند؟ پاسخ دادم :بله ،البته.
در حالــی که جلســه توجیهی اطالعاتــی رو به پایان میرفت ،دادســتان کل در اتاق
کنفرانسی که تعداد زیادی از همکاران حضور داشتند ،دوباره پرسید میتواند با من
مالقــات کند که این کار جلوی همکاران کمی عجیب بود ،چرا که من قبالً از طریق
ایمیل موافقت خود را با انجام مالقات خصوصی اعالم کرده بودم .اما درخواست
او به هر حال مورد توجه همکاران قرار گرفت که به نظرم همین موضوع هم باعث
تعجب شد .ما وارد یک دفتر خصوصی که برای دادستان کل در اف بیآی در نظر
گرفته شــده و در کنار اتاق کنفرانس قرار دارد ،شــدیم .همکاران وی و همکاران من
بیــرون اتاق منتظر ماندند و ما ســرانجام تنها شــدیم .طی چند روز گذشــته ،جار و
جنجال و اعتراض در رسانهها بسیار شدید بود و قابل درک بود که این سر و صداها
بویژه در میان حامیان هیالری کلینتون بیشتر باشد .من واقعاً نمیدانستم که قرار
است چه چیزی از خانم لورتا لینچ دادستان کل بشنوم .آیا قرار بود سر من داد بزند؟
مرا تهدید کند؟ به من هشــدار دهد؟ پیامی از رئیس جمهوری آورده اســت؟ همه
در دولــت اوبامــا به احتمال قریب به یقین از من عصبانی بودند و بیمناک از اینکه
من کارزار انتخاباتی کلینتون را به خطر انداخته بودم .من همه استداللهای الزم را
داشتم که باور کنم لورتا هم جزو همان گروه از مقامات است.

نــــما

Reuters

فقــط  25ماه بعد از به قدرت رســیدن دونالــد ترامپ در کاخ
تحلیل
سفید اروپاییها یکبار دیگر در برهوت سرد روابط بینالملل
روز
گرفتار آمده و از خود میپرســند بــرای رهایی از این وضعیت
چه باید کرد .البته مبرهن اســت که آنها باید مبادالت بانکی
و ذخایــر طبیعی خــود را تقویت کــرده و نوعــی از ارتباطهای
مؤثر بینالملل را بین خود و ســایر اروپاییها دایر ســازند ،اما
یوشکا فیشر در روزهــای پس از بالتکلیفیهای برگزیت و سرســام اروپایی
وزیر خارجه اسبق از شــرایط لــرزان یــورو بایــد پذیرفــت اروپــا جایــگاه محکمی
آلمان در ســتیزههای آشــکار و نهانــش بــا امریــکا نــدارد و از هرگونه
مترجم :تصمیمگیریبنیادینعاجزاست.
وصال روحانی
بــا این حال بــه صرف تزلزلهــای بریتانیا درمــورد برگزیت و
دیگرناآرامیهایسیاسیدراینکشورنبایدتصورکردکهاروپابایددستبستهتسلیم
امریکا و یا هر کشــور و عامل دیگری شــود که قصد تضعیف این قاره و پیشــتازی در
عرصــه رقابتهــای بینالمللی را دارد .در دو دهــه اخیر این به یک عادت و تکیهگاه
روحی در اروپا تبدیل شده که هرگونه بازی قدرت را در این قاره ابتدا از آلمان بطلبد و
انتظارداشتهباشدکهژرمنهاباغلبهبررقبابرایآنهاوکلاروپاییهااعتباربهارمغان
آورندوتضعیفوسقوطاخیرآنگالمرکلازجایگاهدستنیافتنیاشنیزاینمعادله
و توقع را تغییر نداده است .آلمان در تمامی این مدت در قلب روابط بینالملل اروپا
قرار داشته و به لطف اقتصاد قوی و نمونهاش و مدیریت درست و دقیق بر سرمایهها
و کارخانجات خود و داشــتن یک مکانیزم قوی اجتماعی ،همیشه کشور شماره یک
اروپا جلوه کرده و هیچ ساختار قدرتی در اروپا بدون مشارکت ژرمنها امکانپذیر نبوده
است.امروزهمتدوینیکسیاستایمناقتصادی-امنیتیونظامیدراروپامستلزم
بهمیدانآمدنآلمانومشارکتنزدیکآنبادیگرکشورهایقدرتمنددیگرقارهسبز
مانند فرانسه است که هرچند مردم آن اخیراًعلیه نظام پوسیده سرمایهداری سر به
قیام برداشتهاند اما هنوز سیستم بانکی قدرتمندی دارد .بین فرهنگهای اجتماعی
دو کشور و روشهای سیاسی آنها تفاوتها بسیار است اما هر دو آنقدر خویشتندار و
عاقلهستندکهبدانندیکسیستممشترکامنیتیدراروپاکهحیاتهمگانرامیسر
سازد ،طبعاًبهرهاش به آنها هم خواهد رسید.
در ایــن میــان باید دید آلمانیها تا چه حد حاضرند از نقش همیشــه پیشــرو خود
بکاهند و به جای ایفای مجدد رل «منجی اروپا» در قالب کشــوری ظاهر شــوند که
از خودش میگذرد تا اعتبار اروپا حفظ شــود .فرانســویها در این عرصه پیشینهای
طوالنیتر و آمادگی بیشــتر برای انجام وظیفه دارند .آنها ســالها روی کاکل شارل
دوگل حرکت کرده و ســیمای کشــوری را داشــتند که در عین ناکامیهای تجاری و
ناآرامیهای سیاســی همچنان مهد دموکراسی اســت و خود دوگل استاد در جلوه
دادن حالتهای شکســت به صورت موقعیتهای پیروزی بود .آلمانیها همواره
مغرورتر از آن بودهاند که بردهای بزرگشان را با دیگران شریک شوند و شاید حق
داشته باشند زیرا بعد از بدنامیهای برخاسته از جنایات و آتشافروزیهای هیتلر
در جنگ جهانی دوم سالها طول کشید دیگران را متقاعد سازند که دوباره معتدل
و صاحب حسن نیت و اندیشههای انساندوستانه شدهاند .همین امروز هم آلمان
واحد که محصول ادغام مجدد آلمان غربی و آلمان شــرقی در ســال  1990اســت،
ســعی دارد بیطــرف بودن ظاهری خود را در مناقشــات بینالمللــی فریاد کند تا
مبادا متهم به تندرویهای تازه شود .آلمان میتواند با دوری جستن از فرانسه و هر
شریک احتمالی دیگری در امر تأمین یک سیمای متحد برای اروپای فعلی ،چهره
سالهای اخیر خود به عنوان یک قدرت مسلم اروپایی را تجدید و حفظ کند اما در
عصر و زمانهای که اتحادیه اروپا ( )EUتضعیف شــده و «امریکای ترامپ» حریف
میطلبد ،هماوردی با این کشــور فاقد اصــول جوانمردانه مبارزه اقدامی بیفایده
خواهد بود .اضافه بر این نرخ رشد اقتصادی آلمان در دو سال اخیر چنان نزول کرده
که در یک فضای پربرخورد تازه نمیتوان به ترمیم آن خوشبین بود .بنابراین سؤال
روز این اســت که آلمان چقدر حاضر اســت از خودش بگــذرد تا کل اروپا قدرتمند
جلوهکندوخودستاییهایترامپرنگببازد؟
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فضل بهعنوان وزیر امور ریاست جمهوری
و احمد ســعد عمر بهعنوان وزیر اداره امور
پارلمان سودان منصوب شدند .اما وزیران
دفاع ،خارجه و دادگســتری در سمت خود
باقی ماندنــد .رئیسجمهوری ســودان در
ادامه ســخنرانی خود افزود« :راهحل کشور
ما در گزینههای نیهلیســتی پیدا نمیشود.
همچنین راههایــی که پیش از این رفتهایم
این بــار کارا نخواهند بود .کلید حل بحران
مــا در اتحاد و همدلی اســت» .بــا این حال
توگو ،نتوانست مردم
دعوت البشیر به گف 
معتــرض ســودان را آرام کند و حتی در پی
اجرایــی شــدن تصمیمهــای او ،تظاهرات
مردم گستردهتر هم شد.
ëëتالطمماههااعتراض
ب ه گــزارش خبرگزاری فرانســه ،ســخنرانی
تاریخــی رئیسجمهوری ســودان چند روز
پــس از آن صــورت گرفــت که یــک کمیته
پارلمانی ملزم شــد ،با ایجاد اصالحاتی در

قانــون اساســی ،محدودیــت دوره
ریاستجمهوری را بردارد .تظاهرات علیه
البشیر ماهها است ،در جریان است و مردم
این کشــور خواهــان کنارهگیــری او از قدرت
هســتند .اما او از بدو تظاهرات تاکنون رویه
ســرکوب تظاهرات را در پیش گرفته است
و حتــی در تظاهراتی کــه روز جمعه برگزار
شــد ،مأمــوران امنیتــی بــا گاز اشــکآور به
اســتقبال معترضان رفتند .فعاالن حقوق
بشر میگویند ،تاکنون بیش از  60تن کشته
شدهاند اما مقامهای دولتی با تکذیب این
خبر مدعی هستند آمار کشتهشدگان از 31
تنتجاوزنمیکند.
عمر البشــیر حدود سه دهه است ،در رأس
قــدرت قــرار دارد و مــردم کــه از افزایــش
هزینههــای زندگی و قیمت نان و ســوخت
ناراضی هستند ،معتقدند با کنار زدن او به
آزادیهای سیاســی بیشــتر و گشایشهای
اقتصادیمطلوبخودمیرسند.

احتمال به تعویق افتادن برگزیت

سه نفراز وزرای دولت انگلیس اعالم کردهاند در راستای حمایت از طرح برگزیت ترزا
می ،نخســتوزیری این کشــور ،تصمیم دارند به او فرصت بیشتری بدهند تا بتواند
بروکسل را راضی به تصویب طرح تازهاش کند .به گزارش اسپوتنیک ،این سه عضو
کابینــه میگویند برای اینکه این کشــور در نهایت بدون هیچ توافقــی از اتحادیه اروپا
خــارج نشــود ،تصمیم دارند به طرحی رأی بدهند که وقت کافــی را در اختیار خانم
ی قرار میدهد و روند برگزیت به تعویق میافتد .از سوی دیگر ،جرمی کوربین رهبر
م 
حزبکارگرانگلیسگفت،درصورتبهقدرترسیدنحزبشدرانتخاباتسراسری
آتی،برسریکتوافقدیگربرایبرگزیتمجدداًبااتحادیهاروپامذاکرهکردهواحتماالً
یک همه پرسی دیگر بر سر برگزیت برگزار خواهد کرد.

گروهجهان /نشســت دو روزه ســران کشــورهای عضو اتحادیه
اروپا و اتحادیه عرب امروز کار خود را در مصر آغاز میکند ،اما
خاورمیانه
اختالفــات درون عربــی که مانع از حضور تمیــم بن حمد آل
ثانی امیر قطر در این نشست شده و تفاوت دیدگاههای اعراب در مسائل امنیتی با
اروپا ،خوشبینی چندانی برای کسب نتایج عالی از این نشست به جا نگذاشته است.
به گزارش خبرگزاری الجزیره ،منبعی در وزارت خارجه قطر به خبرگزاری نووستی
روسیه خبر داد که قطر دعوتنامه حضور در نشست سران اتحادیه عرب -اتحادیه
اروپا را که در مصر برگزار میشــود ،دریافت کرده اســت ،اما امیر این کشــور قصد
حضــور در آن را نــدارد .ایــن منبــع در ادامه افزود« :ما احســاس ناراحتــی و اندوه
میکنیم ،اما از اینکه دولت مصر از این دعوتنامه به عنوان وسیلهای برای رسیدن
بــه هدف خود سوءاســتفاده کرده اســت ،تعجب نکردیم .ایــن دعوتنامه با توجه
به زبان و لحنش ،قواعد بینالمللی را نقض کرده اســت» .بنا به گفته این منبع،
برخالف دعوتنامههای ارســالی برای دیگر سران کشورهای عربی ،دعوتنامه قطر
برای امیر آن ارسال نشده بلکه به سفارت یونان در دوحه به جای دفتر نمایندگی
دائمی قطر در اتحادیه عرب تحویل داده شــده اســت .این منبع تأکید کرد که به
دلیل عدم رعایت عرف دیپلماتیک ،نماینده امیر قطر به جای او در این نشست
حضور پیدا خواهد کرد.
این نشســت با هدف تقویت روابط کشــورهای عربی و اروپایی در آستانه برگزاری
توگو شود .روند
است و قرار شده در آن درباره فرصتها و چالشهای مشترک گف 
صلح در کشورهای جنگزده مانند یمن و سوریه ،نظم جهانی ،چندجانبهگرایی،
تجارت ،سرمایهگذاری ،مهاجرت ،تغییرات آب و هوایی و مسائل امنیتی از جمله
ســرفصلهایی اســت که انتظار مــیرود مورد بحــث و گفت و گو قــرار بگیرند .به
زعــم ناظران ،برگزاری این نشســت اندکــی پس از دیدار بینتیجــه وزرای خارجه
کشــورهای عربی و اروپایی که با هدف پیش زمینه جلســه امروز برگزار شــده بود،
میتواند همان نتیجه ناکام را تکرار کند .اختالف میان وزرای خارجه حاضر در آن
نشست به اندازهای بود که فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا
و احمد ابوالغیط ،دبیرکل اتحادیه عرب در کنفرانس خبری خود علناً اختالفها
را آشــکار کردند .اکنون نیز با توجه به عدم حضور امیر قطر و اختالفهایی که در
میان رهبران کشورهای عربی و اروپایی وجود دارد ،تحلیلگران به دستاوردهای این
نشست خوشبین نیستند .مصر بیش از یک سال و نیم پیش به همراه عربستان
سعودی ،امارات و بحرین روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند و این کشور
را به پشتیبانی از تروریسم و دخالت در امور داخلی خود متهم کردند.
ëëاســپوتنیک:دونالد ترامپ اعالم کــرد ،تصمیمش برای
دو خط ابقای  400نفر از نیروهای کشورش در سوریه به منزله تغییر
خبــــر در تصمیم خروج از سوریه نیست.
ëëرویترز:با امتناع کشــورهای اروپایی از پذیرش تروریســتهای بازداشــت شــده
داعش ،دولت ترامپ در حال بررسی امکان انتقال این افراد به زندان گوانتانامو
است .همچنین ،سازمان اطالعات عراق از بازداشت مسئول سر بریدن داعش و
نیز کشته شدن گرگ داعش خبر داد.
توگویی با انتقاد از مواضع اخیر رئیس
ëëدویچــهوله:صدر اعظم اتریــش در گف 
جمهوری امریکا در قبال آلمان آن را مغایر با مناسبات فرا آتالنتیک قلمداد کرد.
ëëهاآرتص:حزب بنیامین نتانیاهو در نظرســنجیهای جدید برتری خود را از دست
داده و از رقبایش عقب افتاده است.

