بينالملل

شنبه  24فروردین 1398

گزارش
ضربه بزرگ سیسی به راهبرد ترامپ علیه ایران

مصر از ائتالف ناتوی عربی خارج شد

وطن امروز

بنیانگذار سایت افشاگر ویکیلیکس در لندن بازداشت شد

آسانژ در زندان علیاحضرت!

شماره 7 2692
چهارگوشه

توافق عراق و سوریه
درباره گذرگاههای راهبردی

پیامی که هفته گذشته از سوی غرب صادر شد :روشنگری و مقاومت ممنوع!

گ�روه بینالمل�ل :دول��ت مصر اع�لام کرده
حاض��ر ب��ه مش��ارکت در «ائت�لاف امنیتی
خاورمیانه» ،موس��وم به ناتوی عربی نیست؛
ائتالف��ی که دول��ت دونالد ترام��پ با هدف
مقابله با نفوذ منطقهای ایران ،برای تش��کیل
آن گام برمیدارد .این خبر را روز پنجش��نبه
خبرگ��زاری رویترز به نق��ل از  4منبع مطلع
عربی اعالم و تصری��ح کرد مصر این تصمیم
خود را پیش از برگزاری نشست اعضای ناتوی
عربی روز یکشنبه گذشته در ریاض ،به اطالع
آمریکا و دیگر اعضای این نشس��ت رس��انده
اس��ت .گزارشها حاکی است که هیاتهای
آمریکا ،عربس��تان ،قط��ر ،کوی��ت ،بحرین،
امارات ،عمان و اردن در نشست ریاض حضور
داشتند و مصر هیاتی به این نشست نفرستاده
بود .در واقع ،نشس��ت ریاض تازهترین تالش
آمریکا برای گرد آوردن اعضای از همپاشیده
جامع��ه عرب��ی ،در چارچ��وب ی��ک پیمان
سیاس��ی ،اقتصادی و امنیت��ی جهت مقابله
با گس��ترش نف��وذ ایران بوده اس��ت .رویترز
ب��ه یک منبع مطلع عرب اعالم کرده اس��ت
«مص��ر به این دلیل انصراف داد که در جدی
بودن این ابتکار تردید داش��ت و هنوز سندی
رس��می که این طرح را تشریح کند ،دریافت
نک��رده بود .عالوه بر این ،این طرح خطر بروز
مناقشه با ایران را افزایش میداد» .یک منبع
عربی دیگر هم گفته اس��ت عدم اطمینان به
پیروزی ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری
س��ال آینده آمریکا و احتمال اینکه جانشین
ترامپ طرح ناتوی عرب��ی را کنار بگذارد هم
از جمل��ه عوام��ل اثرگذار بر تصمی��م قاهره
بوده اس��ت .یک دیپلمات سعودی نیز گفته
اس��ت کار پیش��برد این طرح آنگونه که باید
و ش��اید پیش نمیرود .خبرگ��زاری رویترز
در عی��ن حال به نق��ل از دیپلماتهای عرب
نوش��ته اس��ت تالشهایی برای وادار کردن
مصر به تجدیدنظر در این سیاست انجام شده
اما به نظر نمیرس��د این تالشها تاثیری بر
تصمیم مصر داش��ته باش��د .الزم به یادآوری
اس��ت  2روز پس از این نشس��ت در ریاض،
عبدالفتاح السیسی ،رئیسجمهوری مصر به
واش��نگتن رفت و با دونالد ترامپ دیدار کرد.
پی��ش از این دیدار ،دونال��د ترامپ گفته بود
با رئیسجمهوری مصر درباره مسائل امنیتی
صحبت خواهد کرد اما مش��خص نیست آنها
درباره ناتوی عربی صحبت کردهاند یا نه .باید
گفت خروج مصر ،به عنوان دارنده بزرگترین
ارتش جهان عرب« ،جدیدترین و بزرگترین
ضربه به راهبرد دولت ترامپ برای مهار قدرت
ایران» است .همچنین قتل جمال خاشقجی،
روزنامهنگار منتقد ولیعهد عربستان سعودی
در کنسولگری این کشور در استانبول و بحران
دیپلماتیک در ش��ورای همکاری خلیجفارس
ضرباتی را به ای��ن ائتالف ضد ایرانی ترامپ
وارد کرده اس��ت .این چالشها موجب شده
جلس��ه رسمی امضای اس��ناد مربوط به این
ائتالف که قرار است در واشنگتن برگزار شود،
باره��ا به تعویق بیفتد .ط��رح ناتوی عربی را
نخستینبار سال  2017سعودیها پیشنهاد
کردند .این پیشنهاد با استقبال آمریکا مواجه
ش��د و بعد نیز دولت ترام��پ از آن به عنوان
یکی از ستونهای برنامه ایاالت متحده برای
مقابله با ایران یاد کرد.
بریگزیت

ضرباالجل بریگزیت تمدید شد

ترزا می ،نخس��توزیر انگلیس از تصمیم
خود برای ب��ه تاخیر انداختن بریگزیت دفاع
کرد و خواستار مصالحه با رهبر حزب کارگر
بر سر طرح خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی
شد .در حالی که اتحادیه اروپایی با تاخیر در
اجرای بریگزیت به مدت  6ماه موافقت کرده
ی تالش میکند تا بتواند با جلب
است ،تراز م 
نظر حزب اپوزیس��یون کارگر توافقی را که با
اتحادیه اروپایی بر س��ر بریگزیت به دس��ت
آورده اس��ت ،عملی کند .پارلم��ان انگلیس
تاکن��ون  3بار این توافق را رد کرده اس��ت.
میبا نتیجه نشست صبح پنجشنبه اتحادیه
اروپایی مبنی بر تاخیر در بریگزیت موافقت
ک��رد تا انگلیس بدون تواف��ق از این اتحادیه
خارج نش��ود ام��ا او چندان مش��خص نکرد
چگونه میخواهد بزرگترین بحران سیاسی
کش��ور خود طی  70سال اخیر را حلوفصل
کند .با این حال تصمیم وی خش��م تندروها
در پارلمان انگلیس را برانگیخت که خواستار
خروج از اتحادیه اروپایی در نخستین فرصت
ممک��ن هس��تند ،از جمله بی��ل َکش ،عضو
حزب محافظهکار که این تاخیر را «تسلیمی
خفتبار» نامید.

گروه بینالملل :تصاوی��ری که این روزها از
مرکز و جنوب لندن مخابره میشود ،قطعا
بدون شرحترین تصاویر سال  2019میالدی
و چه بس��ا س��الهای پس و پیش آن ذیل
تگ «آزادی بیان» اس��ت .سرش��ناسترین
افشاگر بینالمللی که جرمش انتشار اسناد
طبقهبندیشده سازمانهای اطالعاتی بویژه
در رابط��ه با جنایات آمری��کا و همپیمانان
انگلیس��ی ،اروپایی ،اسرائیلی و سعودیاش
از جمل��ه در زمین��ه حمای��ت از گروههای
تروریس��تی نظیر القاعده و داعش اس��ت،
در روز روش��ن در قلب ش��هری که خود را
پایتخت آزادی بیان میخواند ،به زور توسط
ماموران اس��کاتلندیارد و ماموران اطالعاتی
بریتانیا از س��فارتخانهای که بدان پناهنده
شده بود ،بیرون کشیده شده و بالفاصله به
محکمه برده و در امنیتیترین زندان جزیره
کنار عوامل داعش حبس میشود.
جولین آس��انژ ،بنیانگذار ویکیلیکس پنجشنبه
گذشته تحتالحفظ و با دست و پای غل و زنجیر شده
یک دور حول هایدپارک لندن طواف کرد ،یعنی همان
محل قدیم دوئلهای اشرافزادگان انگلیسی و جایی
ک��ه به عنوان نماد آزادی بی��ان به رخ منتقدان نظام
سلطنتی قرون وسطایی بریتانیا کشیده میشود .پس
از آنکه شخص جناب سفیر اکوادور در لندن« ،کارلوس
آباد اورتیز» لطف کرده و در س��فارتخانه متبوعش در
محله نایتسبریج درس��ت پایین هایدپارک در غرب
مرکزی لندن را به روی ماموران انگلیس��ی گش��ود و
آنها را به اتاق پناهنده مشهور استرالیایی در طبقه دوم
عمارت هدایت کرد ،ماموران آسانژ را با انبوهی ریش
و دست بسته و در حالی که فریاد میزد «بریتانیا باید
(در مقابل آمریکا) مقاومت کند» از پناهگاه  7سالهاش
بیرون کشیدند و در مقابل اعتراض حامیانش به داخل
ون پلیس منتقل کردند .طبق جدیدترین افشاگری
حساب توئیتری ویکیلیکس و به نقل از برخی حامیان
آسانژ و آزادی بیان که از چند روز جلوتر بنا به هشدار
او و مدیران مجموعه افش��اگر ویکیلیکس مبنی بر
احتمال لغو پناهندگیاش توسط دولت اکوادور مقابل
سفارتخانه مزبور تجمع کرده بودند 2 ،چهره ناشناس
که از روز چهارش��نبه به نوبت داخ��ل یک خودروی
پارکشده در خیابان مجاور شیفت عوض میکردند و
خود را جزو حامیان جا میزدند ،هنگام بیرون کشیدن
آس��انژ از داخل س��اختمان ،روی پلههای عمارت در
حالی چهره حقیقی خود را به عنوان ماموران سرویس
جاسوسی انگلیس نمایاندند که در انتقال مرد مشهور
به داخل خودروی پلیس دخیل شدند .آسانژ بعدازظهر
هم��ان روز بالفاصله پ��س از دس��تگیری از جنوب
هایدپارک به محله مری لوبرن در ش��مال شرقی آن
منتقل شد؛ دادگاه بخش وستمینستر! جایی که او
توسط دس��تگاه دادگستری سلطنتی بهخاطر نقض
قوانین بریتانیا مبنی بر عدم همکاری با دستگاه قضایی
درباره  2پرونده استردادش به سوئد و آمریکا -شامل
اتهام آزار جنس��ی در س��وئد و عدم تحویل رمز عبور
پایگاه دادههای اس��ناد هکشده توسط ویکیلیکس
به سازمان امنیت ملی ایاالت متحده -متهم شناخته
شده و وثیقهاش لغو شد و به  12ماه حبس در زندانی

خاورمیانه گروه بینالملل :عمر البشیر که در
سال  1989با کودتا در سودان به
قدرت رس��یده بود ،با کودتای نظامی نیز از سریر
قدرت به زیر کشیده شد و دوران ریاستجمهوری
 30ساله وی به پایان رسید .پس از ماهها تظاهرات
ضددولتی ،ارتش این کش��ور صبح پنجش��نبه از
بازداشت عمر البشیر خبر داد و اعالم کرد قدرت را
به مدت  2سال در دست گرفته است .ژنرال عوض
بنعوف ،وزیر دفاع سودان با ظاهر شدن بر صفحه
تلویزیون رسمی این کش��ور ،گفت که فرماندهی
ارتش عمر البش��یر را دستگیر و در یک مکان امن
زندانی کرده است همچنین مهمترین دستیاران او
نیز بازداشت شدهاند .وی همچنین با اشاره به اینکه
قانون اساس��ی سودان معلق شده است ،اعالم کرد
یک شورای نظامی تشکیل شده و به مدت  2سال
مسؤولیت اداره کشور را برعهده میگیرد و پس از
آن ،انتخابات برگزار خواهد ش��د .ولی شور ناشی از
دستگیری عمر البش��یر در میان معترضان دیری
نپایید و خیل��ی زود رهبران و س��ازماندهندگان
اعتراضات از مردم خواس��تند در برابر ستاد ارتش
بست بنشینند ،چرا که بنعوف بهعنوان یک چهره
نظامی ،ریاست ش��ورای انتقالی را بر عهده گرفته
است .در همین حال اما البناء ،رسانه لبنانی به نقل
از منابع اختصاصی موثق خود تاکید کرد :کودتا در
سودان با هماهنگی بین محمد بنسلمان ،ولیعهد
سعودی ،عمر البشیر و«عوض بنعوف» ،وزیر دفاع
او صورت گرفت ،بویژه که بنعوف چند روز پیش
به ریاض س��فر کرده و در نشست کشورهای عضو
ناتوی عربی حضور یافته بود .گزارشهای رسانهای
از خیابانهای س��ودان حکایت از اص��رار مردم بر
ادام��ه تظاه��رات دارد .در دومین روز س��رنگونی
دولت البش��یر ،دهها ه��زار معت��رض در مقابله با
اعالم حکومت نظامی و مقررات منع آمد و شد در

در جزیره محکوم شد؛ زندانی در شرق لندن که نهتنها
عنوان ملکه الیزابت را یدک میکشد ،بلکه به عنوان
امنیتیترین زندان بریتانیا مش��هور اس��ت .میتوان
تصور کرد برای آنکه او را به «زندان علیاحضرتی ویژه
بلمارش» در جنوب ش��رقی لندن منتقل کنند ،باید
دور قمری گرد هایدپارک را تکمیل کرده و از بزرگراه
«ای  »3220که از جوار محله وایتسیتی و ساختمان
مرکزی بنگاه خبرپراکنی سلطنتی (بیبیسی) عبور
میکند ،گذر میکردند.
میت��وان از همین حاال تص��ور کرد جنبشهای
حام��ی آزادی بیان در انگلیس به جای آن س��کوی
کذایی وس��ط هایدپارک ،این مسیر نمادین پیرامون
آن را برای تجمع و تظاهرات علیه نقض مکرر آزادی
بیان توسط رژیم س��لطنتی انتخاب کنند .از همین
حاال انتهای مس��یر انتقال آسانژ یعنی محوطه زندان
علیاحضرتی بلمارش که درس��ت روی خط مش��هور
گرینویچ ،مبدا قاچهای ساعتی بینالمللی واقع شده
به عنوان تجمعگاه فعاالن آزادی بیان انتخاب ش��ده
است .از عصر پنجشنبه صدها نفر در مقابل این زندان
که مختص حب��س زندانیان وی��ژه و افراد خطرناک
بینالمللی اس��ت جمع ش��دهاند تا ب��ه قول جنیفر
رابینسون ،وکیل آسانژ به دولت ترزا میگوشزد کنند
بازداش��ت بنیانگذار ویکیلیکس بر اساس اعالم جرم
دادگاه فدرال آمریکا خود موردی از نقض آزادی بیان
است ،چرا که طبق اصول حرفهای رسانهای نمیتوان
یک خبرنگار را به خاطر لو دادن منابعش زیر فش��ار
گذاشت؛ کاری که آمریکاییها در سال  2012در زمان
دولت اوباما و ترامپ انجام دادند و دس��تکم  5سال
بهخاطر همکاری آسانژ و گروهش با بردلی منینگ-
افسر افشاگر اطالعاتی آمریکایی در هک اسناد محرمانه
وزارت خارجه ایاالت متحده ،سیا و پنتاگون -برای او
حبس بریده و تحت تعقیب قضاییاش قرار دادند .با
آنکه سوئدیها سال  2017درخواست استرداد قضایی
آس��انژ را که از ابتدا هم نوعی پاپوش سیاسی به نظر
میرسید پس گرفتهاند اما استکهلم به عنوان متحد
نظامی و اطالعاتی سرسخت آمریکا و انگلیس با این
حرکت تنها نقش پلیس خ��وب را بازی کرده ،چون
اگر حکم استرداد او را لغو نمیکردند ،لندن باید آسانژ

را به جای واش��نگتن به استکهلم مسترد میکرد که
پروندهاش در آنجا زودتر مفتوح شده بود .اما در حالی
که یک روند رس��انهای مش��هود در آمریکا و انگلیس
برای معرفی کردن رئیسجمهور چپگرای(!) اکوادور
«لنی��ن مورنو» به عنوان خائن اصلی در این ماجرا به
چش��م میخورد ،دولت میو حاکمیت بریتانیا سعی
دارن��د خود را در این میان تنها مامور به انجام وظیفه
جا بزنند.
ناگفت��ه نماند ک��ه رافائل ک��ورهآ ،رئیسجمهور
چپگرای پیش��ین و متحد س��ابق آقای لنین دیروز
فاش ک��رده حکم لغو پناهندگی آس��انژ و تحویل او
به انگلیس��یها و احتماال آمریکاییها توس��ط آقای
رئیسجمهور ،بر اس��اس منافع شخصی لنین و تیم
حاکمیتی در ح��ال چرخش کیتو از سوسیالیس��م
معتدل در این کش��ور به سمت اتحاد با کاپیتالیسم
و لمپنیس��م تیم ترامپ بوده است ،نه مواضع رسمی
حزب سوسیالیست .از همان زمان روی کار آمدن لنین
مورنو ،او تمایالتی کامال لیبرالی از خود نشان میداد و
به سرعت رفقای چپ خود را به منافعش در شراکت
با آمریکاییها علیه نظامهای مستقل آمریکای جنوبی
بوی��ژه ونزوئال و بولیوی فروخت .دیدارهای مکرر او با
مایک پنس و دیگر فرستادگان ترامپ و اعالم موضع
اکوادور در به رس��میت ش��ناختن ریاستجمهوری
خودخوانده گوایدو در ونزوئال در ماههای اخیر گویای
همین چرخش بوده اس��ت و حاال افتخار تحویل یک
فعال رس��انهای بینالمللی که بویژه بهخاطر افش��ای
جنایات ارتش آمریکا در عراق و افغانس��تان ،کش��تار
ش��هروندان غیر مس��لح -و بیش از همه ب��ا یکی از
نخستین فیلمهای منتشر شده توسط ویکیلیکس
یعنی صحنه به گلوله بس��تن چند عراقی نگونبخت
به همراه خبرنگار رویترز در محلهشان توسط بالگرد
آمریکای��ی -به ی��اد آورده میش��ود ی��ا افتضاحات
زندانهای ابوغریب و گوانتانامو که آسانژ و همکارانش
نقش مهمی در افشای زوایای غیر انسانی آنها داشتند،
عالوه بر دولت انگلیس به همین لیبرالهای حاکم در
اکوادور هم میرسد .با اینکه انگلیسیها مدعی شدهاند
او را ب��ه کش��وری که خطر اعدام در کمینش باش��د
اس��ترداد نخواهند کرد اما با آنچه دیروز از راهروهای

ارتش با برکناری عمر البشیر قدرت را در دست گرفت

کودتا در سودان

خیابانهای س��ودان ماندند و
قرار است تظاهرات گستردهای
را در شهرهای مختلف برگزار
کنند .معترض��ان با تأکید بر
اینکه شورای نظامی بخشی از
حکومت پیشین است ،تأکید
کردهان��د ب��ه اعتراضات خود
ادامه خواهند داد .مقابله تازه میان شورای نظامی
و معترض��ان نگرانی از برخورد میان  2طرف و نیز
نگرانیها از بروز درگیری مسلحانه میان بخشهای
مختلف نیروهای امنیتی و شبهنظامیان را افزایش
داده اس��ت که این مس��اله نیز میتواند بخشی از
سناریویی باشد که دستهای احتمالی پشت پرده
برای توازن نیروها در سودان به آن چنگ میزنند.

■■کودتا چگونه روی داد؟

صبح پنجش��نبه خودروه��ای نظام��ی وارد
مجموعهای ش��دند که از جمله محل اقامت وزیر
دفاع و رئیسجمهوری و نیز س��تاد ارتش در آنجا
واقع اس��ت .رادیو و تلویزی��ون برنامههای خود را
متوقف کردند و عوض بنعوف ،وزیر سابق دفاع در
بیانیهای تلویزیونی از «سرنگونی رژیم» خبر داد.
وی همچنین اعالم کرد قانون اساس��ی سودان تا
اطالع ثانوی معلق اس��ت .شبکه سیانان به نقل
از منابع مطلع در بیان نحوه کنارهگیری البش��یر
اینگونه نوشته است :بامداد پنجشنبه سران  4نهاد
امنیتی و نظامی سودان به مقر ریاستجمهوری
ای��ن کش��ور رفته و ب��ه البش��یر اع�لام کردند
«جایگزینی جز کنارهگیری وجود ندارد» و او باید
قدرت را ترک کند .البش��یر پس از روبهرو شدن

با این وضعیت ،شخصا استعفا
کرد و گفت« :علی برک ه اهلل».

■■اعتراضات چگونه شکل
گرفت؟

شعله اعتراضات در سودان
 38میلیونی در ماه دس��امبر
 2018آغ��از ش��د ک��ه ابتدا
به دلیل افزای��ش هزینه زندگی بود اما کمی بعد
معترضان خواستار اس��تعفای رئیسجمهوری و
برکناری دولت شدند .البشیر در ابتدا با برداشتن
برخی گامها س��عی ک��رد اعتراضه��ا را کنترل
و خاموش کن��د؛ در ماه فوریه البش��یر وضعیت
فوقالعاده اعالم کرد و گمان میرفت از مقام خود
کنارهگیری کند .همه این تالشها اما وضعیت را
آرامت��ر نکرد و حتی اعتراض��ات در این مرحله ،با
حمایت بازیگران خارجی بویژه عربستان سعودی،
امارات ،آمریکا و رژیم صهیونیس��تی مواجه شد؛
زیرا البش��یر با ناامید شدن از کمکهای سعودی
و خ��روج از ائتالف جنگی علیه یمن ،چرخش��ی
دیرهن��گام به س��مت تقوی��ت روابط ب��ا قطر و
همچنین احیای روابط با س��وریه داشت .از شنبه
هفته گذش��ته اعتراضها ش��دت گرفت ه اس��ت.
روزانه هزاران تن از ش��هروندان س��ودانی در برابر
مرکز نیروهای امنیتی و وزارت دفاع این کشور و
محل سکونت رئیسجمهور تجمع کرده و خواهان
مداخله ارتش شدند.
■■سرنوشت البشیر چه میشود؟

عمرالبش��یر امی��دوار بود با نزدیک ش��دن به
س��عودی و حضور در ائتالف جنایتکار ضد مردم

کنگره به بیرون درز کرد ،این احتمال قدرت
گرفته که در صورت استرداد آسانژ به آمریکا،
دول��ت ترامپ که بر جرم امنیتی درجه اول
او اصرار دارد ،برای تغییر حکم حبس او به
اعدام البی کند؛ احتمالی مدهش که لندن
به عنوان حامی نخست جاسوسهایی که به
اسم فعال رسانهای و مدنی در دیگر کشورها
بازداشت شدهاند ،در جریان دادگاه نخست
آس��انژ در وستمینس��تر آن را مس��کوت
گذاش��ت .با آنچه در  48ساعت گذشته در
لندن ،در یک قدمی اس��تودیوهای پخش
«بیبیسی فارس��ی» و «ایراناینترنشنال»
و «ج��م» و «من و تو» که ش��بانهروز برای
آزادی اش��ک تمساح میریزند ،بر سر یکی
از سرش��ناسترین و پیشروترین چهرههای
روشنگر در جهان رس��انه آمده و بر اساس
همه آن تحوالت قهقهرایی که دس��تکم
در  2س��ال اخی��ر در عصر پس��اترامپ در
غرب شاهد بودهایم ،از تصویب قوانین شبهکمونیستی
علیه اظهارنظر و تولید محتوا در ش��بکههای مجازی
که توسط انگلیس و کشورهای عضو اتحادیه اروپایی
مثل آلمان و فرانسه که از بازگشت به عصر فئودالیسم
ش��ارلمانی س��خن میگویند گرفته تا س��کوت اروپا
و آمری��کا در مقابل بمباران ش��بکههای تلویزیونی و
خبری رس��می در یمن ،غزه و سوریه توسط اسرائیل
و س��عودی و حامیان تکفیریش��ان ،همچنین انگ
دروغپراکن��ی ترام��پ و ترامپیه��ای لجنپراکن به
جریان اصلی روزنامهها ،تارنماها و شبکههای تلویزیونی
انگلیس��یزبان دیگر نمیتوان «آزادی بیان» را حتی
یک ش��عار اروپایی -آمریکایی تصور کرد .برای یک
ناظر مس��تقل ،رمزگش��ایی از پیامی ک��ه در فضای
پساترامپ ،بویژه طی هفتههای گذشته از واشنگتن،
لندن ،پاریس و برلین ،به عنوان  4پایتخت غربی اصلی
مبلغ آزادی مطلق بیان به عنوان شرط الزم و گاه حتی
کافی جامعه باز ایدهآل نولیبرالی و اقتصاد آزاد ،صادر
شده ،چندان دش��وار نیست .از آنجا که عمل فراتر از
شعار نشاندهنده موضع رژیمهاست ،این پیام از رفتار
اخیر س��لطهگران غربی قابل دریافت است که دامنه
تعریف «تروریس��م» میتواند در صورت دلخواه آنها
به ش��کلی «ضدملی» هر موجودیت و حتی هر ابراز
وجودی را که در تضاد با منافع سیاس��ی و اقتصادی
افراد دخیل در حاکمیتها و تراستهاست ،پوشش
ده��د .تازه ای��ن تعریف جدید نظامه��ای نولیبرالی،
رس��انهها و فعاالنی را در مظان اتهام «تروریسم» قرار
میدهد که در قلمروی رژیمهای خودش��ان مستقر
هستند ،چه رسد به شبکههایی فرامرزی که از خارج
از قلمروی یک نظام مس��تقل آش��کارا برای براندازی
برنامه پخش و از دولتهای خارجی مستقیما بودجه
مصوب یا کمکهای مالی مستقیم دریافت میکنند.
دستگیری شخصیتی چون جولین آسانژ در انگلیس به
قصد استرداد او به آمریکا به بهانه جرم امنیتی یا جایزه
گذاشتن برای س��ر ادوارد اسنودن ،افشاگر اطالعاتی
توسط رژیم آمریکا را بسادگی میتوان به تروریستی
ب��ودن فعالیته��ای ش��بکههایی چون بیبیس��ی،
ایراناینترنش��نال ،من و تو ،جم ،رادیو فردا یا صدای
آمریکا تعمیم داد.

یمن مان��دن خود در ق��درت را تضمین کند که
اکنون ارتش به احتمال قوی با اتکا به س��عودی
به وی پش��ت کرده اس��ت .فضای داخلی سودان
به ش��کل قابل توجهی مبهم است .این در حالی
است که یک روزنامه لبنانی تحوالت سیاسی اخیر
در کشورهای سودان ،لیبی و الجزایر را کار آمریکا
و دستنش��اندههای آن ب��رای به خدمت گرفتن
ارتشهای این کشورها در راستای منافع راهبردی
خود دانست .روزنامه لبنانی «البناء» در یادداشتی
با عنوان «از هرمز تا جبل الطارق و ش��اخ آفریقا...
آمریکا در پس پرده است» ،تحوالت اخیر در لیبی،
الجزایر و س��ودان را در راستای نقشه آمریکا برای
به خدمت گرفتن ارتشهای عربی توصیف کرد.
به گزارش برخی مطبوعات س��ودان ،عمر البشیر،
چهارشنبهشب تالش میکرد به یک کشور عربی
فرار کند ولی ب��ه هواپیمای حامل وی اجازه بلند
شدن از فرودگاه خارطوم را ندادند .روزنامه الراکوبه،
سهشنبه نوشته بود یکی از کشورهای خلیجفارس
که همواره نقش میانجی را دارد پیش��نهاد کرده
بود یک هواپیمای مخصوص برای انتقال البشیر و
خانوادهاش به سودان اعزام کند .روزنامه سودافاکس
نیز نوشت :نیروهای مسلح ،هواپیمای عمر البشیر
را پیش از برخاس��تن به مقصد عم��ان از زمین از
فرودگاه خارطوم بازگرداندند .پیش از این دبیرکل
جبه ه ملی العریضه در انگلیس و ایرلند اعالم کرد
که خبرهایی از تالش البشیر برای فرار به عربستان
سعودی منتش��ر میش��ود .با این اوصاف ،معلوم
نیست سرنوشت البشیر چه خواهد شد .در همین
رابطه ،عمر زینالعابدین ،رئیس کمیته سیاسی در
شورای نظامی انتقالی س��ودان روز گذشته اعالم
کرد که این شورا عمر البشیر را هرگز به طرفهای
خارجی تحویل نخواهد داد ،بلک��ه او را در داخل
سودان محاکمه خواهد کرد.

دولت عراق پنجش��نبه از توافق این کشور
با سوریه بر سر بازگش��ایی فوری گذرگاههای
مرزی مشترک بین  2کش��ور خبر داد .کاظم
العقابی ،رئیس هیأت گذرگاههای مرزی عراق
تصریح ک��رد اقدامات الزم برای آمادهس��ازی
گذرگاهه��ای القائم و البوکم��ال در حال انجام
است و این گذرگاهها تا  6ماه دیگر برای استفاده
آماده خواهد شد .این مقام عراقی همچنین از
توافق بغداد و دمش��ق برای تداوم هماهنگی و
مشورت جهت گشایش سایر گذرگاههای مرزی
مش��ترک خبر داد .مرزهای مش��ترک عراق و
س��وریه از زمان ظهور داعش در این  2کش��ور
و اش��غال مناطق گس��ترده از آنها ،از سیطره
دولتهای عراق و س��وریه خارج شد و عناصر
داع��ش از این مرزها ب��رای حمله به مناطق و
غیرنظامیاناستفادهمیکردند.

اعالم رسمی طرح «معامله قرن»
در آینده نزدیک

مش��اور امنی��ت مل��ی آمری��کا از اع�لام
قریبالوق��وع طرح آمریکایی -صهیونیس��تی
موسوم به «معامله قرن» خبر داد .جان بولتون،
چهارشنبهش��ب با این ادعا که این طرح برای
برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینیان است،
از اعالم رس��می آن در آینده نزدیک خبر داد.
واشنگتن بارها اعالم کرده بود که طرح معامله
قرن بعد از برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی
اس��رائیل اعالم خواهد ش��د .این انتخابات روز
سهش��نبه برگزار شد .فلس��طینیها این طرح
و هرگون��ه تماس ب��ا دولت آمری��کا را در پی
اقدامهای ضد فلس��طینی آمریکا رد کردهاند.
«معامله قرن» ،طرح جدیدی از س��وی دولت
آمریکاست که در پی از بین بردن حقوق مردم
فلسطین است؛ این طرح با همکاری و موافقت
برخی کشورهای عربی از جمله عربستان تهیه
شده است.

انفجار در محله شیعهنشین
کویتهپاکستان

ب��ر اثر انفج��ار خونینی که روز گذش��ته
در ش��هر کویته پاکس��تان و در نزدیکی یک
محله شیعهنشین این شهر رخ داد ،دستکم
 16تن کش��ته و  ۱۳تن دیگر زخمی شدند.
معاون بازرس کل پاکس��تان اع�لام کرد به
نظر میرس��د که ش��یعیان هزاره هدف این
انفجار بودهاند .هنوز هیچ گروهی مسؤولیت
ای��ن بمبگ��ذاری را برعهده نگرفته اس��ت.
شیعیان هزاره پاکس��تان بویژه در سالهای
اخیر بار م��ورد حمالت گروهه��ای تندروی
این کشور قرار گرفتهاند .تنها در شهر کویته
در س��الهای اخیر چندین حمله خونین رخ
داده اس��ت که در مجموع صدها کشته برجا
گذاشته است .کویته ،مرکز ایالت بلوچستان
پاکستان ،که با افغانستان هممرز است ،یکی
از بزرگترین و همزمان فقیرترین ایاالت این
کشور است.

موعد انتخابات الجزایر اعالم شد

دفتر ریاس��تجمهوری الجزایر اعالم کرد
انتخاب��ات جدید این کش��ور  4ج��والی (13
تیرماه) برگزار خواهد ش��د .عبدالقادر بنصالح
که  77س��ال دارد پس از اس��تعفای رس��می
عبدالعزی��ز بوتفلیقه به عن��وان رئیسجمهور
موقت الجزایر زمام امور سیاسی در این کشور
را به دس��ت گرفت .با وجود اعالم اس��تعفای
بوتفلیق��ه ،معترض��ان الجزای��ری ب��از هم در
تظاهرات ش��رکت کردند .معترضان با حضور
در خیابانها خواهان انجام تغییرات اساسی در
این کشور و کنارهگیری همه اطرافیان بوتفلیقه
از قدرت هستند .تظاهراتکنندگان بوتفلیقه و
اطرافیان او را به سوءاس��تفاده از قدرت و فساد
متهم میکنند .روز سهشنبه و چهارشنبه نیز
تظاهرات مخالفان در الجزایر ادامه یافت و پلیس
الجزایر با گاز اش��کآور و خودروی آبپاش به
معترضان یورش برد.

