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فرمانده کودتای سودان از ریاست بر «شورای نظامی» کناره گیری کرد

تحلیل روز

ترفند ژنرالها

سید احمد موسوی مبلغ

رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان

گفت وگوهایی غیر رسمی
با مقامات رسمی
دومیندورازگفتوگوهایمیانرهبرانسیاسیافغانستان
ونمایندگانطالبان،قراراستبایکهفتهتاخیردر 19تا21
آوریل در دوحه قطر برگزار شود .دور اول این گفت وگوها که
درماهفوریهدرمسکوبرگزارشد،ازسویحکومتافغانستان
به شدت مورد انتقاد قرار گرفت .بیشــتر کسانی که در گفت
وگوهای مســکو حضور یافته بودند ،شخصیت های سیاسی
مخالفحکومتبودندوبههمیندلیل،حکومتافغانستانآن
رافاقدوجاهتمیدانست.طالباناعالمکردهاندکهدرگفت
وگوهای بین االفغانی دوحه به عنوان دور دوم گفت وگوهای
بیناالفغانیصلححضورپیداخواهندکرد،اماهمچنانتاکید
کردهاندکههیچمذاکرهرسمیبادولتافغانستاننخواهند
داشت .طالبان گفته اند اعضای دولت ،نمی توانند به عنوان
نماینده دولت در گفت وگوهــای دوحه حضور پیدا کنند و در
صورت حضور در گفــت وگوها ،طالبان بــا آن ها تحت عنوان
افرادتاثیرگذارسیاسی،گفتوگوخواهندکرد« .محمدعمر
داودزی» رئیس دبیرخانه شــورای عالی صلح نیز تایید کرده
کهگفتوگوهایبیناالفغانیدوحه،مذاکراترسمیصلح
نیست.دولتافغانستانطیهفتهگذشته،جلساتمتعددی
را در ارگ ریاست جمهوری به منظور تعیین هیئت خود برای
حضــور در دوحه برگزار کرد و ســرانجام ،ســی و هفــت نفر از
رهبران سیاسی کشــور که نام برخی از مقامات ارشد دولت
همچون دکتر عبدا ...رئیس اجرائیه ،ژنرال دوســتم و سرور
دانشمعاونیناولودومرئیسجمهورنیزدرمیانآنهادیده
می شــود ،در قالب شورایی تحت عنوان شــورای مصالحه به
این گفت وگوها معرفی شده اند .به نظر می رسد که در گفت
وگوهای بین االفغانی دوحه ،هم دولت افغانستان و هم گروه
طالباندرعملازمواضعپیشینخودکوتاهآمدهاند.طالبان،
عمال گفــت وگوی غیر رســمی بــا اعضای ارشــد حکومت را
پذیرفته اند و حکومت نیز که به شدت ،دور قبلی گفت وگوها
در مسکو را تخطئه می کرد ،این بار مشتاقانه به دنبال حضور
در گفت وگوهاست .تالش دولت برای مدیریت گفت وگوها
و به حاشیه بردن ســران جناح های سیاسی مخالفت در این
گفتوگوهاکامالمشهوداست.سفرپنهانیهفتهقبلرئیس
سازمانسیابهکابلراکهبهتازگیافشاشدهمیتوانازعوامل
تاثیرگذاربراینتغییررویکردهادانست.سفرجیناهسپل،می
تواندنشانگرتغییرمدلحضورنیروهایآمریکاییازنظامیبه
استخباراتی در افغانستان و خروج نیروهای نظامی آمریکا از
اینکشورتلقیشود،بنابراین ،احتماالمذاکراتصلحآمریکا
باطالبانبهزودیبهنتیجهخواهدرسیدودولتافغانستاندر
تالشاستتابابیرونآمدنازحاشیه،نقشخوددر دوربعدی
مذاکرات میان طالبان و آمریکا را تثبیت و در نتیجه تداوم این
حکومت در انتخابات ریاست جمهوری آینده را که قرار است
مهرماهبرگزارشود،تضمینکند.

شریفی-احمدعوضبنعوف،وزیردفاعسابقوفرمانده
کودتای ســودان ،یک روز بعد از تشــکیل شــورای نظامی
انتقالی ،از ریاســت بر این شــورا کناره گیری کــرد .پس از
اعالم این کناره گیری ،مردم این کشــور در خرطوم و دیگر
شهرهابهخیابانهاریختندوشعار«دومیهمرفت»سرمی
دادند .اشــاره ای به مخالفت مردم علیه حکومت نظامیان
بر کشــور .بن عوف کناره گیــری اش را از طریــق تلویزیون
ملی ســودان اعالم کرد و
ژنرال «عبدالفتاح برهان
عبدالرحمــن» ،بــازرس
کل ارتــش ســودان را که
فردی نزدیک بــه امارات
اســت به عنوان جانشین
خود معرفی کرد .برهان
عبدالرحمــن ،رئیــس
جدیــد شــورای نظامــی
انتقالــی ســودان عــاوه
بــر بازرســی کل ارتــش ،
فرماندهنیروهایسودانی
حاضر در ائتالف متجاوز سعودی در جنگ علیه یمن بوده
است .تغییرات اخیر در «شورای نظامی انتقالی» را از چند
جهت می توان مورد بررسی قرار داد .اول ،ترفند ژنرال ها
برایترمیمچهرهضدحقوقبشریدرسطحجهانیبودکه
بهکنارهگیری«احمدعوضبنعوف»انجامید.اوکهمعاون
عمر البشیر و وزیر دفاع در کابینه وی بود ،جزو فرماندهان
عالیسودانیاستکهواشنگتنآنهارابهاتهامنقشیکه

در جنایات جنگی «دارفور» داشتهاند ،تحریم کرده است.
بنعوفدرجریاندرگیریهایخونیندارفورفرماندهی
نیروهایامنیتیسودانرابرعهدهداشت.دوم،ترمیمچهره
نظامیان در فضای داخلی بود .آن هم در شرایطی که مردم
ســودان هنوز حاضر به ترک خیابان ها نیستند و خواستار
انتقال قدرت هرچه سریع تر از نظامیان به نمایندگان غیر
نظامی ملت هستند .مردم بر این اساس دولت کودتا را هم
سلفعمرالبشیر،رئیس
جمهور ســاقط شده می
داننــد کــه بــا چهــره ای
جدیــد ســر کار آمــده
اســت .به همیــن دلیل
برای آرام کــردن فضای
داخلی کشــور« ،صالح
قوش» ،رئیس ســازمان
اطالعاتسودانکهطی
ماههایاخیربرسرکوب
تظاهرکننــدگان در این
کشورنظارتکردهبوداز
سمتخودکنارهگیریکرد.امانکتهسومکهتاکنونسندی
برای اثبــات آن وجود نداشــته ،دخالت محور ضــد اخوان
امارات-ابوظبیدرسوداناست.اقدامیکهحاالمیتوانبر
ریاستفرماندهنیروهایسودانیحاضردرائتالفمتجاوز
سعودی بر «شورای نظامی انتقالی» بر آن صحه گذاشت.
حاالبایددیدکهمردمتاچندروزمیتوانندبرخواستهخود
برایآمدندولتیغیرنظامیبرسرکار،قیامکنند  .

ضرباالجلکیم

یک مــاه و نیــم پــس از دیدار نیمــه تمــام و بــدون توافق
رهبر کره شــمالی بــا رئیس جمهــور آمریــکا در هانوی،
پایتخــت ویتنام ،کیــم جونــگ اون برای دونالــد ترامپ
تعیین تکلیف کرد .رهبر کره شــمالی با تاکید بر این که
شکســت مذاکرات این کشــور با آمریکا موجب تشــدید
تنــش میــان دو کشــور خواهــد شــد،گفت« :آمریــکا به
اشتباه بر این باور اســت که اگر بر کره شمالی فشار وارد
کند ،میتواند آن را رام و
مطیع کند ».به گزارش
خبرگزاری رسمی کره
شمالی کیم جونگ اون
گفت که «تا پایان ســال
جاری میالدی» منتظر
میماند تا ایاالت متحده
«تصمیمی شــجاعانه با
انعطاف بیشتر» بگیرد.
تصمیمی کــه بتــوان با
آن بــه توافقی «عادالنه»
و «قابــل قبول بــرای دو
کشور» رسید .ســخنان وی در حالی اســت که  9مارس
امسال ( 18اســفند) ،دو موسســه تحقیقاتی آمریکایی
اعالم کردند کــه «تونگ چانــگری» ،مهمترین ســایت
موشکی کره شمالی بازسازی شده است .بر اساس این
گــزارش ،تصاویر ماهــواره ای نشــاندهنده خودروها و
جرثقیلهایی در کارخانهای در سانومدونگ در نزدیکی
پیونگیانگ ،پایتخت کره شــمالی بود .از این مکان در

گذشته برای سوار کردن قطعات موشکهای قارهپیما
و راکتهای کرهشمالی استفاده میشد .حاال ،سخنان
اخیر کیم جونگ اون در حالی است که دونالد ترامپ روز
پنج شــنبه ( ۱۱آوریل) پیش از دیداری بــا مون جه این،
رئیس جمهور کره جنوبی ،در کاخ سفید گفت که امکان
دارد برای بار سوم با رهبر کره شمالی دیدار و گفتوگو
کند .اما کیم معتقد اســت آمریکا بــرای ادامه گفتوگو
بــا کــره شــمالی از یک
سو ابراز تمایل می کند
«ولــی در مقــام عمــل
همچنان با ما دشــمنی
میکند و بر ما فشار می
آورد ،روشــی احمقانــه
کــه همانند بــازی نفت
و آتش اســت ».رهبران
آمریــکا و کــره شــمالی
ســال پیش برای اولین
بــار در ســنگاپور دیدار
کردند .مالقات این دو
در ماه فوریه امســال در هانوی ویتنام به دنبال اختالف
نظر بر سر خلع سالح اتمی نتیجهای به همراه نداشت .به
گزارش خبرگزاری کره شمالی ،کیم جونگ اون ،پس از
این دیدار گفته بود که درباره صداقت آمریکا دچار تردید
شده اســت .او اظهار کرده که «ما حاضریم باز هم تالش
کنیم ،در صورتی که آمریکا موضعی درست اتخاذ کند و
مایل به بهبود مناسبات به سود دو طرف باشد».

عربستانحامیمالی«حفتر» برای عملیات علیهطرابلس بود
حمله زمینــی و هوایی شــبه نظامیــان شورشــی «ارتش
ملی لیبی» به فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر به طرابلس،
پایتختلیبی،تاکنوننزدیکبهسههزارتنازساکناناین
شهرراناچاربهفرارکردهاست.طیروزهایگذشته،نفوذ
ژنرالخلیفهحفتردرلیبی،کشوریکهسالهاستدرگیر
جنگ داخلی و خشونت است ،دایم بیشتر شده است .در
همین حال ،روزنامه آمریکایی «وال اســتریت ژورنال» به
نقلازبرخیمسئوالنعربستانیمنتشرکرد:پیشازآن
که حفتر عملیات نظامی خود را برای کنترل بر طرابلس
آغاز و برای یکپارچهسازی کشور تحت کنترل خود اقدام
کند ،عربستان به او دهها میلیون دالر برای حمایت مالی
از این عملیات پیشنهاد کرد .این مسئوالن عربستانی با

70نماینده مجلس بریتانیا خواستار استرداد آسانژ به سوئد شدند

مسابقه برای مجازات افشاگر

تالش کشــورها بــرای مجــازات جولیــان آســانژ ،بنیانگذار
 47ساله ســایت افشــاگر ویکی لیکس که پس از هفت سال
پناهندگیدرسفارتاکوادور،دراختیارپلیسانگلیسدرآمده
بهاوجخودرسیدهاست.آمریکابرایافشایاطالعاتمحرمانه
و سوئد برای یک شکایت شخصی و انگلیس برای ژست های
سیاسیخود.روزگذشته،بیشاز ۷۰نمایندهپارلمانبریتانیا
خواستاراستردادبنیانگذارویکیلیکسبهسوئدشدند.آن
ها در نامهای به ســاجد جاوید ،وزیر کشــور انگلیس نوشتند،
لندن با چنین اقدامی نشــان میدهد که برای مبــارزه با آزار
جنسیاهمیتقائلاست.امضاکنندگاننامهمعتقدندکهدر
صورت تمایل سوئد ،آسانژ باید در این کشور به اتهامهایی که
علیه او مطرح شده پاسخ گو باشد .در ســال  ۲۰۱۰دو زن در
سوئد از آسانژ به اتهام تجاوز و آزار جنسی شکایت کردند .پس
ازآنبودکهروزنامهنگارافشاگراسترالیاییبهبریتانیاگریخت
و در نهایت به سفارت اکوادور در لندن پناه برد .سوئد در سال
 ۲۰۱۷پروندهآسانژرابهدلیلاینکهاو«دردسترسنیست»
به طور موقت بست و هنوز اقدام به بازگشایی آن نکرده است.
از سوی دیگر ،ایاالت متحده نیز از لندن خواسته است ،آسانژ
را به مقامات قضایی آمریکا تحویل دهد .دادگســتری آمریکا
روزنامهنگار ۴۷سالهرامتهمکردکهدرسال ۲۰۱۰ازطریق
نفوذ در دستگاه کامپیوتری و ربودن اسناد محرمانه نظامی،
اقدامبه«توطئه»کردهاست.بااینحال،جرمیکوربین،رهبر
حزبکارگر،ازدولتترزامیخواستهازتحویلآسانژبهایاالت
متحده خودداری کنــد .او در پیامی توئیتری نوشــت ،دولت

اون :آمریکا تا پایان سال وقت دارد تصمیمی شجاعانه بگیرد

وال استریت ژورنال:

تاکید بر این که حفتر این پیشنهاد عربستان را پذیرفت،
گفتند«:مابسیارسخاوتمندبودیم».براساساینگزارش،
پیشنهاد مالی در سفر حفتر به ریاض در تاریخ ۲۷مارس
گذشته مطرح شد ،او در آن سفر با سلمان بن عبدالعزیز،
پادشاه عربستان ،محمد بن سلمان ،ولیعهد او و نیز وزیر
کشور و رئیس مرکز اطالعات این کشور دیدار و گفتوگو
کرد .حفتر پیش از این ســفر ،ســفرهای خارجی دیگری
نیز با هدف جلب حمایتها از نیروهای خود انجام داده و
در تاریخ چهارم آوریل جاری آغاز عملیاتی علیه طرابلس
را اعالم کرد.ولفرام الشــر ،یک کارشناس مسائل لیبی
در موسسه مسائل بینالمللی و امنیتی آلمان می گوید:
«اگرحمایتهایخارجینبود،امروزحفتربازیگریموثر

آمریکاخواهاناستردادآسانژاستزیرااو"اسنادجنایتهادر
افغانستانوعراق"راافشاکردهاست.
▪داستاناکوادوربرایاخراجافشاگر

رافائل کورئه آ ،رئیس جمهوری پیشــین اکوادور که به آســانژ
پناهندگی داده بود ،اقدام لنین مورنو( ،رئیس جمهور فعلی
اکــوادور) را خیانتی تاریخی دانســته اســت .اما حــاال پس از
گذشتدوروزسفارتاکوادورباداستانپردازیدالیلاخراج
افشــاگر ویکی لیکس را رسانه ای کرده اســت .اکوادور گفته
اســت که تصمیم این کشــور برای پایان دادن بــه پناهندگی
جولیان آســانژ در ســفارتش در لنــدن را پس از بررســیهای
طوالنی و بدتر شدن رفتارهای آسانژ و اخالق نامناسب وی و
دخالت و جاسوسی از کشورهای دیگر گرفته است .جولیان
آســانژ هفت ســال در یــک دفتــر اداری کوچک کــه تبدیل به
اتاق خواب شــده بود پناه گرفته بود .ایــن دفتر در یک منطقه

گران قیمت در مرکز لندن قرار داشــت و او به همراه گربهاش
"جیمز" در آن اقامت داشــت .ایــن دفتــر دارای تختخواب،
المپ خورشیدی ،کامپیوتر ،آشپزخانه کوچک ،دوش حمام
وتردمیلبودهاست.دراینمدت،بنیانگذار ۴۷سالهسایت
ویکیلیکــس مهمانان متعــددی از جمله لیــدی گاگا و پامال
اندرسونداشتودربالکنکوچکهمیندفترباطرفدارانش
صحبت میکرد و کنفرانس خبری برگزار میکرد .اما ارتباط
آسانژ و دولت اکوادور در دوران ریاست جمهوری لنین مورنو
که از ســال  ۲۰۱۷قدرت را به دســت گرفت رو به بدتر شدن
گذاشــت .روزنامه دیلی میل ،در گزارشــی به نقل از مقامات
ســفارت اکوادور شــرح داده که چطور جولیان آسانژ در زمان
اقامتش در سفارت اکوادور سر ناسازگاری داشته ،نظافت را
رعایت نمیکرده ودستشویی و آشــپزخانه و مکان های دیگر
را کثیف میکرده اســت .دیلی میل ضمن انتشــار تصاویری
نوشتهکهآسانژچندهفتهپیشلباسزیرکثیفخودرابهنشانه
عصبانیت زیاد در داخل چاه دستشــویی فرو کــرده ،دیوارها
را با مدفوع کثیــف میکرده ،به هشــدارها بیتوجهی کرده و
اجاق برقی را روشن میگذاشــته و ظروف نشسته و غذاهای
نیمخوردهرانیزدرآشپزخانهبهحالخودرهامیکردهاست.
کارکنان ســفارت اکوادور در شــهر لندن در یک مقطع بعد از
آن که آسانژ کثیفکاریهای گربهاش را پاک نکرد ،به حدی
از آســانژ خشــمگین شــدند که این گربه را بیرون انداختند.
همچنینآنهابیمآنراداشتندکهآسانژبرایجاسوسیازآن
هایکدوربینمخفیدریقهلباسشتعبیهکردهاست.
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و نقشآفرین در لیبی نبود ...در چند ماه گذشــته تقریبا
همه در جبهه حفتــر قرار گرفتنــد ».آن هایی که تحوالت
لیبیرادنبالمیکنند،معتقدندحفترتوجهاتگسترده
بینالمللی به خود را نشانهای برای به رسمیت شناختن
اش تفســیر می کند .الشــر معتقد اســت« :حفتر دوست
ندارد بخشــی از راهحل باشــد او میخواهد خود راهحل
باشد».کمیتهبینالمللیکهبرممنوعیتانتقالسالحبه
لیبی نظارت دارد در این باره اعالم کرده ،نیروهای حفتر
از ســوی مصر و امارات حمایت هوایی دریافت میکنند.
مقاله وال استریت ژورنال ،منطبق با مقاله علی بن سعد
در سایت «موند افریک» فرانسه است که در آن گفته بود،
عربســتان و امارات در تالش برای دســت یابی به قدرت

مجدددرجهانعربهستندوقصددارندنفوذشانرادر
لیبینظیرمصرافزایشدهند.بنسعد،پروفسورآکادمی
تحقیقات ژئوسیاســی در پاریس گفت ،ملک ســلمان و
ولیعهد او در  ۲۷مارس یعنی یک هفتــه قبل از عملیات
نیروهای حفتر علیه طرابلس میزبان او بودند .به اعتقاد
او ،هرگونه تنش نظامــی در لیبی با هدف مانع تراشــی
برای توافق احتمالی در این کشور و ایفای نقش تخریبی
دوجانبه امارات و ســعودی است .وال اســتریت ژورنال
نوشت،حملهنیروهایحفترعلیهطرابلسبهمنزلهآخرین
حلقهدرزنجیرهبحرانهایشکلگرفتهدرلیبیاززمان
سرنگونیمعمرقذافی،دیکتاتورسابقاینکشوروقتلاو
درسال ۲۰۱۱است.

 ۲۳زخمی درحمالت موشکی رژیمصهیونیستی
به مصیاف درغرب سوریه
جنگندههای رژیم صهیونیستی در ســاعت  2:30بامداد
روز شــنبه از حریــم هوایی لبنــان مواضع ارتش ســوریه به
سمت شهر مصیاف در حومه جنوب غربی حماة را بمباران
کردند .یک منبع پزشــکی به روســیا الیوم گفته اســت که
 ۲۳زخمی بر اثر حمله هوایی رژیم صهیونیستی به برخی
مواضع نظامی در شــهر حماة به بیمارســتان شهر مصیاف
منتقل شدند .تلویزیون دولتی ســوریه از یک مقام نظامی
نقل کــرد که هــدف حمله هوایی یــک آکادمــی نظامی در
حوالی شهر مصیاف در استان حماة بود و بین مناطقی که
هدف قرار گرفته دانشکده امور اداری ،مرکز پژوهشهای
علمیومدرسهحسابداریاست.بهگزارشآسوشیتدپرس
جنگندههایرژیمصهیونیستیموشکهاراازحریمهوایی
لبنان به سوی سوریه شلیک کردهاند اما ،سامانههای دفاع
هوایی ســوریه با حملــه اســرائیل «مقابله کرده و شــماری
از موشــکهای شــلیک شــده را ســرنگون کردند» .سانا،
خبرگزاری رســمی ســوریه نیز گزارش داده اســت که این
حملــه به تخریب برخی ســاختمانها و زخمی شــدن ســه
نیروی نظامی منجر شد .از سال ۲۰۱۱میالدی و همزمان
با آغــاز جنگ در ســوریه ،رژیم صهیونیســتی بارها مواضع
ارتش سوریه را هدف قرار داده است اما این نخستین حمله
اســرائیل به ســوریه ،بعد از پیروزی دوباره ائتالف بنیامین
نتانیاهو در انتخابات سهشــنبه گذشــته اســت .بر اســاس
گزارشهای پیشین ،سوریه در کارخانههای صنایع نظامی
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قاب بین الملل

عکس کودک گریان در مرز ،برنده
جایزه بهترین عکس خبری سال شد
عکس کودکی گریان در نوار مــرزی آمریکا و مکزیک
برنده جایزه مسابقه جهانی عکس خبریWorld« ،
 ،»Press Photoشد .به نوشــته وب سایت ورلد پرس
فوتو ،این عکس کودک گریان هندوراســی را نشــان
میدهد که کنــار او مأمــور مرزبانی آمریــکا در ایالت
تگزاس در حال بازرسی بدنی مادر اوست .این عکس
را جان مور ،عکاس «مؤسســه عکاســی گتی» دو روز
پس از بازداشت این کودک در  ۱۲ژوئن سال گذشته
گرفته و نام این دختربچه یانال سنچز و مادرش ساندرا
سنچز اعالم شده است .این عکس تأثیری مهم در به
راه انداختن بحثها درباره سیاستهای دولت ترامپ
در برخورد با مهاجران و به ویژه جدا کردن کودکان از
والدین آن ها در نوار مرزی با مکزیک داشــت .خشم
افکار عمومی از سیاست جدا کردن فرزندان مهاجران
از والدینشان به ویژه پس از چاپ این عکس روی جلد
مجله «تایم» روی داد .آلیــس مارتین ،عکاس خبری
و از اعضای هیئت داوران ،گفــت« :این عکس خیلی
سریع چیزهای زیادی درباره ماجرا به بیننده انتقال
میدهــد» .در رقابتهای امســال بیــش از  ۷۸هزار
قطعه عکس از حدود پنجهزار عکاس شرکت داشتند.
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پیشخوان بین الملل

هفتهنامه «ویک» با طرح جلد اتوبوس در حال سقوط
بریتانیــا کــه تــرزا می راننــده آن اســت ،مینویســد:
انگلســتان از بیــدار شــدن از کابوس برگزیــت عاجز
مانده است...

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
در مصیاف ،موشکهای برد متوسط تولید میکند .مرکز
موشــکی مصیاف در این چهارمین شــهر بزرگ سوریه ،در
سال ۲۰۱۷نیز دستکم پنج بار دیگر هدف حمله منتسب
به صهیونیست ها قرار گرفت.
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