بینالملل

دوشنبه 26فروردین 9. 1398شعبان .1440شماره 20074

مناظره با تریبون خالی
در انتخابات اوکراین

پتروپروشنکو،رئیسجمهوراوکراین،بدونحضوررقیبشدردوردومانتخاباتریاستجمهوریدرمناظرهتلویزیونیشرکتکردودرکنارتریبونیخالیایستاد.والدیمیرزلنسکی،کهدردوراولانتخاباتتقریبادوبرابر
پروشنکورایآوردهودردوردومبااورقابتمیکنددراینمناظرهحاضرنشد.بااینحالپروشنکوازوقتخوداستفادهکردودرکنارتریبونخالیکهنامرقیببرآننقشبستهبود،درورزشگاهالمپیککییفبهسواالت
خبرنگارانپاسخداد .زلنسکی،طنزپردازوکمدینکهسابقهسیاسیندارد،قبولکردهبودکهدرمناظرهباپتروپروشنکو،رئیسجمهوراوکراینشرکتکند،اماایندورقیببرسرتاریخمناظرهتوافقنکردهبودند.

...

تحلیل روز
امیر مسروری

info@khorasannews.com

بازی مصر با دالرهای سعودی
هر بار که مصری ها مشکل مالی پیدا می کنند ،بهترین راه
تامین منابع مالی از عربستان ســعودی است و پس از حل
مشکل ،رها کردن سیاست های عربستان و کنار کشیدن
از اوضاع نابه سامانی اســت که سیاست های عربستان به
وجود می آورد .حقیقت این است که قاهره فهمیده ریاض
چک سفیدی است که هر روز می تواند آن را نقد کند .البته
بعضی نیز تحلیلی متفــاوت دارند .گروهی معتقدند ترس
مصر از گســترش این ائتــاف و تعارض با ایــران می تواند
فضای امنیــت ملی مصر را تضعیف و محیــط پیرامونی آن
را برای ایران تقویت کند و حتی قاهره مجبور شود در برابر
ایران قرار گیرد .ترسی که قاهره مطمئنا از آن نگران است
اما این تنها دلیل خروج قاهره از این ائتالف نیست.
السیســی نشــان داد بازیگــر هوشــمندی اســت و محیط
بازیگری عربستان را بهتر از حتی دیگر عرب های حاشیه
خلیج فارس می شناسد.
بر سر جزایر تیران و صنافیر شاهد همین روش و بازیگری
السیسی بودیم .از یک سو پشت برگه فروختن این جزایر
امضای تضمین میزند و از ســوی دیگر با شــکایت دیوان
قانــون اساســی و دادگاه عالــی مصــر احــکام فروختن را
ملغی و پس از چند ماه ،دوباره با قیمت باالتر این جزایر را
معامله میکند .به نظر می رسد رئیس جمهور مصر پیش
از ترامپ به گاو شــیرده بودن ریاض پی برده و با آن که به
ظاهر در سیاست های بن سلمان همراهی می کند اما می
داند چگونه ریاض را بدوشد .از سوی دیگر ریاض دشمنی
شدیدی با اخوان المسلمین دارد و حتی اخبار نشان می
دهد به دنبــال زدودن جریان اخــوان از االزهر اســت  .به
طوری که بسیاری از استادان بازنشســته این نهاد علمی
اهل سنت به تصمیمات و دخالت های ریاض به السیسی
اعتــراض کرده انــد .در طــرف دیگــر ،اخــوان در الجزایر
و حتی تونــس دوباره قــدرت گرفتــه و احتمال بازگشــت
انقالب های مردمی سال  ۲۰۱۱به قاهره وجود دارد.
راضی کردن اخوان بدون اخم به ریاض غیر ممکن اســت
و احتمال این که السیســی این تصمیم را به خاطر رضایت
منــدی اخوانی ها اتخــاذ کرده باشــد ،وجــود دارد .اما در
این میان ریاض نیز اهمیت ویژه ای دارد .از یک سو امکان
دارد سعودی چک جدیدی به حســاب قاهره بکشد و مابه
التفاوت راضی کردن قاهره را نقد حســاب کند و از سوی
دیگر قاهره در تصمیم خود جدی باشد و مجبور شود هر نوع
عضویت در ائتالف را رد کند و این می تواند چالش جدیدی
بــرای روابط قاهــره و ریاض باشــد .به طوری کــه حتی در
مسیر مذاکرات سازش و معامله قرن اختالف ایجاد کند .
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خبر متفاوت

پیرمرد مسلمان هندی مجبور به خوردن
گوشت خوک شد!
ویدئویی در شــبکههای اجتماعی هند منتشر شد که چند
مرد را در حال آزار و اذیت شــوکت علی  ۶۸ســاله به خاطر
فروختن گوشت گاو نشان میداد .در ویدئوی منتشر شده،
مهاجمان این مــرد را احاطه کــرده اند و از او فریادکشــان
میپرســند آیا شــهروند بنگالدش است؟ آیا شــهروند هند
اســت و مجوز فروش گوشــت گاو دارد یــا نه؟ در ایــن باره،
پلیس ایالت «آســام» در شمال شرقی هند هشــت نفر را به
خاطر حمله به یک مرد مسلمان و وادار کردن او به خوردن
گوشت خوک بازداشــت کرده اســت .گاو از نظر هندوها،
حیوانی مقدس است و سالخی آن در شماری از ایالتهای
هند ممنوع است.
با ایــن حــال ،تندروهای هنــدی در حالــی بــه آزار پیرمرد
مسلمان پرداخته اند که فروش گوشــت گاو در ایالت آسام
قانونی است.
به گزارش بی بی سی ،افرادی که به ضرب و شتم این مرد
مسلمان پرداخته اند ،شوکت علی را مجبور کردند در گل
و الی زانو بزند و گوشــت خوک بخورد .انتشــار این ویدئو
با خشــم گســترده در هند مواجه شــده اســت .گروههای
حقوق بشری میگویند بیش از  ۴۰نفر که عمدتا مسلمان
و دالیــت (پایینتریــن طبقــه اجتماعی در نظام کاســتی
هند) بودند در سالهای اخیر در حمالت افرادی که خود
را مدافــع و مراقب گاوها میدانند ،کشــته شــدهاند .مرد
مســلمان که دچار جراحاتی شــده اکنون در بیمارستان
بستری است.
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کارتون روز

کارتونی از العربی جدید با عنوان« :سودان ...ارتش
یک راه حل نیست ».در این کارتون نظام جدید روی
خرطوم فیل ایستاده و روی شمشیرش نوشته شده:
حالت اضطراری

...

حمایت عربستان ،امارات و کاردار آمریکا از شورای نظامی انتقالی سودان

اظهار نظر روز

نیمهپنهانکودتای ژنرال ها

مردم همچنان در خیابان؛ شروط 7گانه جنبش آزادی و تغییر

عبدالباری عطوان:

شریفی -همان طور که پیش بینی می شد با گذشت چهار
روزازسقوطدیکتاتوریعمرالبشیردرسودان،نیمهپنهان
کودتای ژنــرال ها و مصــادره انقالب توســط آن ها آشــکار
شــد .کناره گیری ژنرال عوض بن عوف ،وزیر دفاع پیشین
از ریاســت «شــورای نظامی انتقالــی» و جانشــینی ژنرال
«عبدالفتــاح برهــان عبدالرحمن» کــه فرمانــده نیروهای
ســودانی حاضر در ائتالف متجاوز ســعودی در جنگ علیه
یمنبود،شبهاتیرادربارهآغازدخالتهایخارجیبهوجود
آورد .شبهاتی که در نخستین روز کاری ژنرال برهان به آن
پاسخ داده شد .روز گذشــته ،پادشاهی عربستان سعودی
از اقدامات شــورای نظامی انتقالی سودان حمایت و اعالم
کردکهدرکنارمردماینکشوراست.بهگزارشخبرگزاری
رسمی عربستان سعودی (واس) ،ســلمان بن عبدالعزیز،
پادشاه این کشور دستور «ارسال بستههای امدادی شامل
دارو،موادنفتیوگندم»راصادرکردهاست.همزمان،شیخ
خلیفه بن زاید آل نهیــان ،رئیس دولت امــارات به مقامات
این کشور دستور داده با شورای نظامی انتقالی سودان در
تماس باشــند و راه های کمک به مردم این کشور را بررسی
کنند.ساعاتیپسازآن«،حمدبنعیسیآلخلیفه»پادشاه
بحرین نیز تأکید کرد که «از تالشهای بیوقفه عبدالفتاح
البرهان رئیس شــورای نظامــی انتقالی ســودان با هدف
تقویتامنیت،صلحوشکوفاییملتبرادرسودانقدردانی
میکنــد» .اما ایــن حمایت هــا تنها بــه محور ضــد اخوانی

ریاض-ابوظبی و همراهی منامه خالصه نشــد .به گزارش
اسپوتنیک ،شورای نظامی انتقالی سودان اعالم کرده روز
یک شــنبه «محمد حمدان دقلو» معاون رئیس این شــورا،
با «استفان کاستیس» کاردار ســفارت آمریکا در خارطوم،
پایتخت ســودان دیــدار و گفت
وگو کرده است .براساس بیانیه
اینشورا«،محمدحمداندقلو»
در ایــن دیــدار گزارشــی درباره
و سرویسهای اطالعاتی
تحوالت اخیــر ســودان و دالیل
کشــور شــدهاند .در ایــن
ایجاد شــورای نظامــی انتقالی
شــرایط ،دولــت نظامــی
به دیپلمات آمریکایــی ارائه داد
ســودان قصــد دارد بــا
و دو طــرف نیــز در خصوص گام
وعدههای سیاســی مردم
هایبعدیبرایاستقرارامنیت
ناراضــی را آرام کنــد و بــر
وتضمینثباتدرسودانرایزنی اولین عکس عمرالبشیر پس از سرنگونی
اوضاع مسلط شود .بر این
کردنــد .اما برخالف اســتقبال
دولتهایخارجی،نشانهایازهمراهیداخلیمعترضان اســاس ،ژنرال عبدالفتاح برهان در نخســتین ســخنرانی
بهچشمنمیخورد.ساراعبدالجلیل،سخنگویمعترضان تلویزیونیخودمعترضانرابهگفتوگوهایملیفراخواند
به بیبیسی گفته اســت« :هنوز پیروزی به دست نیامده و وقولدادکهنظامبازماندهازعمرالبشیر،دیکتاتورسودانرا
تغییراتی که رخ داده کافی نیســت ».او همچنین گفت که ازبنیادمتحولکند.اومتعهدشدبهوضعیتفوقالعادهپایان
هنوزازآنهابرایصحبتدررادیووتلویزیوندولتیدعوتی دهد ،تمام زندانیان سیاسی را آزاد کند و مقامهای مسئول
بهعملنیامدهاست.معترضانباتصمیمارتشدربارهایجاد در کشتار مردم معترض را به دادگاه بکشاند .در این میان،
یک دولت انتقالی نظامی مخالف هستند .آن ها خواستار انجمن مستقل «اتحادیه مشاغل سودان»(  )SPAبا انتشار
ایجاددولتیغیرنظامیوتحقیقدربارهرئیسجمهورسابق بیانیهایدرفیسبوکخوداعالمکردکهگروههایمخالف

آمریکاکهاقتصادورشکستهونزوئالراباتحریمهایسنگینو
گستردهزیرفشارگذاشتهاست،وعدهداددرصورت رویکار
آمدن خوان گوایدو در کاراکاس  ،کمک ۱۰میلیارد دالری
به ونزوئال خواهد کرد .اســتیون منوچین ،وزیر خزانهداری
آمریکا ،این ســخنان را بعد از نشســت صندوق بینالمللی
پول و بانک جهانی در واشــنگتن مطرح کــرد .او همچنین

تنهادراختیار«دولتجدید»خوانگوایدو،رئیسجمهوری
خودخواندهقرارمیگیردکهواشنگتنازآنبرایتغییررژیم
در کاراکاس استفاده میکند .ســخنان این وزیر آمریکایی
چندروزپسازمیزبانیاوازپنجمیننشست ۲۰وزیردارایی
از گروه موسوم به «دوستان ونزوئال» مطرح میشود .در این
جلســه رئیس مشــاوران اقتصادی گوایدو هــم حاضر بود.
دیوید مالپس ،رئیس جدید بانک جهانی هم اعالم کرد که
بانک جهانــی و صندوق بینالمللی پول بــا توجه به "بحران
انسانی" در ونزوئال حاضرند به این کشور از نظر مالی کمک
کنند .اقتصاد ونزوئال در هم شکســته و جنــگ قدرت میان
خوانگوایدو،رئیسجمهورخودخواندهاینکشورونیکالس
مادورو،رئیسجمهوررسمیونزوئال،وضعیترابدترازپیش
کردهاست.بهگفتهسازمانمللمتحد،حدودیکچهارماز
جمعیت۳۰میلیونیونزوئالبهشدتنیازمندکمکهستند.
سهمیلیونو ۷۰۰هزارنفرازمردماینکشورطیسالهای
گذشــته به خارج گریختهاند« .الخاندرو ورنر» ،مدیر بخش
آمریکایالتینصندوقبینالمللیپولمیگوید«:فروپاشی
اقتصادیونزوئالسنگینترازآناستکهماپیشبینیکرده
بودیم» او که در حاشــیه همایش بهاره صندوق بینالمللی
پول سخن میگفت ،هشــدار داد «احتمال دارد تولید نفت
کهدرآمداصلیونزوئالست تا۶٠٠هزاربشکهدرروزکاهش
یابد» .ورنر با پیش بینی تورم « 10میلیــون درصدی» برای

آمریکا وعده کمک  ۱۰میلیارد دالری در صورت به قدرت رسیدن گوایدو را داد

شبهنظامیانکشاورز،راهکاراقتصادیمادورو!

رئیــس دموکــرات کمیتــه با نفــوذ منابــع مالــی مجلس
نمایندگان آمریکا ،ســازمان مالیاتی این کشور را موظف
کرد تا بیست و سوم آوریل اظهارنامه های مالیاتی دونالد
ترامپ را بــه کنگــره تحویل دهد .ایــن کمیته به ریاســت
«ریچارد نیل» ،پیشتر هم از سازمان خدمات درآمد داخلی
که مسئول انجام امور مالیاتی اســت ،خواسته بود اسناد
مالیاتی ترامــپ را تحویل کنگــره دهد اما چنــد روز پیش
اســتیون منوچین ،وزیر خزانهداری آمریکا گفت که برای
انتشــار این اظهارنامه نیاز به زمان بیشتری برای ارزیابی
مسائل ناشــی از این درخواســت دارد« .ریچارد نیل» ،در
نامه جدید خود به رئیس ســازمان خدمات درآمد داخلی
هشدار داد که ارســال نکردن مدارک مد نظر مخالفت با
خواسته کنگره تلقی خواهد شد .طبق قوانین آمریکا ،نیل
تنها عضو مجلس نمایندگان است که اجازه دارد به سوابق
مالیاتی شــهروندان دسترسی مستقیم داشــته باشد .او
خواهان دریافت اسناد مربوط به مالیات پرداخت شده به
وسیله دونالد ترامپ و شــرکت هایش طی یک دوره شش

حمالت  10روزه ارتش ملی لیبی ۱۲۱
کشته و  ۵۶۱زخمی به جا گذاشت

گفت که چند کشور از جمله آلمان ،فرانسه ،ژاپن ،مکزیک و
برزیل برای مشارکت در برپایی این صندوق اعالم آمادگی
کردهاند .اســتیون منوچیــن ،در حالی مدعی شــد ایاالت
متحده«تالشبراینجاتاقتصادونزوئالرارهبریمیکند»
که کشــور خودش آن را با فهرســتی از تدابیر محدودکننده
بلندمدتهدفاقداماتتنبیهیقراردادهاست.اینکمک

ضرباالجلتازهدموکراتهابرایانتشاراسنادمالیاتیترامپ

گامجدیدپس از روسگیت

ســاله اســت .جمهوری خواهان کنگره با این درخواست
مخالف هستند .دونالد ترامپ که همواره با این درخواست
مخالفت کرده ،می گوید سازمان مالیاتی آمریکا در حال
بازنگری اسناد مالیاتی اوست و به همین دلیل نمی تواند
این اسناد را منتشر کند .اما سازمان خدمات درآمد داخلی
(ســازمان مالیاتی آمریکا) اعالم کرده که به رغم بررسی
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اســناد مالیاتی ترامپ به وســیله بازرســان این سازمان ،
منــع قانونــی بــرای انتشــار آن وجــود نــدارد .جمهوری
خواهان این اقدام را گام جدیــد دموکرات ها پس از پایان
تحقیقات بازرس مولر و انتشــار بخشــی از آن توسط وزیر
دادگســتری می دانند .گزارش کوتاهی که به گفته وزیر
دادگستری نشان می داد روســیه در انتخابات  2016با

ردپای عربستان و امارات در تحوالت
سودان دیده می شود

دولتسودانوابستهبهاعالمیه«اتحادبرایآزادیوتغییر»
بهپیشنهادشوراینظامیانتقالیاینکشورمبنیبرمذاکره
درباره«انتقالقدرتبهدولتمدنی»پاسخمثبتدادند.اما
شــروط هفت گانه ای را برای آن مطرح کــرده اند .ازجمله:
 .1بازداشــت و محاکمه تمامی رهبران دســتگاه امنیتی و
اطالعاتیکهمرتکبجنایتعلیهملتشدهاند.2.بازسازی
دستگاهامنیتواطالعات.3انحاللشبهنظامیانوابسته
بهنظامسابق.4بازداشتفوریرهبرانفاسددستگاههای
دولتی و نظامی و شبهنظامیان و افرادی که مرتکب جنایت
علیهشهرونداندرمناطقدرگیریازجملهدارفور،منطقه
کوهستانیالنوبهوالنیلاألزرقشدهاند.5انحاللتمامی
دستگاههاوسازمانهایفاسدوبازداشتتمامیمسئوالن
فاســد .6آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی و نظامی از
جمله افسرانی که از انقالب حمایت کردند و  .7رفع فوری
تمامقوانینومحدودیتهایاعمالشدهبرایآزادیها.
امسالونزوئالاعالمکردکهخروجاینکشورازبحراننیازبه
«یکدهه»اصالحاتاقتصادیدارد.
▪شبهنظامیانکشاورزبرایخروجازبحران

همزمان با ســفر رهبر مخالفــان دولت ونزوئــا به مناطقی
که با قطعی بــرق رو به رو بوده اند ،نیکوالس مادورو دســتور
افزایش یک میلیون نفری نیروهای شبه نظامی دولتی این
کشور را داد .نیروهای مسلح شــبهنظامی وابسته به دولت
ونزوئال در سال ۲۰۰۸با فرمان هوگو چاوز ،تشکیل شدند
وایننیروهامستقیمبهریاستجمهوریپاسخگوهستندو
مکملنیروهایارتشورسمیمحسوبمیشوند.نیکوالس
مادورو که گوایدو را عامل دستنشــانده آمریکا خوانده ،در
یک ســخنرانی گفت که برنامهاش رساندن تعداد نیروهای
شبه نظامی دولتی ونزوئال از بیش از دو میلیون نفر فعلی آن
به سه میلیون نفر تا پایان سال جاری میالدی است .در عین
حال رئیس جمهور ونزوئال این شبهنظامیان را تشویق کرد
تا بیشتر به «تولیدات کشاورزی» بپردازند و خطاب به آن ها
گفت« :شما در حالی که سالحهایتان روی دوش تان است
بایدآمادهدفاعازسرزمینپدریوشخمزدنمزارعکشاورزی
برایکاشتنبذرمحصوالتبهمنظورتولیدغذابرایجامعه
ومردمباشید ».ونزوئالدرچندماهگذشتهباموضوعکمبود
موادغذاییودارودرگیربودهاست.
ستاد ترامپ همکاری نکرده است .دموکرات های کنگره
انتشــار اظهارنامه های مالیاتی دونالد ترامپ را ضروری
می دانند .ریچارد نیل ،رئیس کمیته منابع مالی مجلس
نمایندگان در نامهای به چارلز رتیگ ،کمیسیونر سازمان
خدمات درآمد داخلی وابسته به وزارت خزانهداری آمریکا
نوشــت« :نگرانیهایی کــه دولت در ایــن خصوص اعالم
کرده فاقد وجاهت هستند و سوابق قضایی حکایت از آن
دارند که هیچ یک از ایــن نگرانیها را نمیتوان به صورت
مشروع برای رد درخواســت این کمیته مورد استناد قرار
داد ».پیشــتر «میک مولوینــی» ،رئیس دفتــر موقت کاخ
سفید ،به فاکس نیوز گفته بود که «دموکرات ها هرگز رنگ
اظهارنامه مالیاتی ترامــپ را نخواهند دید ».تاکنون همه
روسای جمهوری آمریکا در  40سال اسناد مالیاتی خود
را منتشر کرده اند .تا زمان رقابتهای انتخاباتی ،۲۰۱۶
ســنت و رویه معمول بر این بود که فرد نامزد برای ریاست
جمهوری ایاالت متحــده اظهارنامــه مالیاتی خــود را در
اختیار عموم بگذارد ،اما ترامپ از این کار خودداری کرد.

روزنامه رأی الیوم در مطلبی نوشــت :از تغییرات سریع در
سودان و روی کار آمدن عبدالفتاح برهان به عنوان رئیس
شــورای انتقالی نظامــی از نزدیــکان عمر البشــیر رئیس
جمهور ســابق و تایید کننده اعــزام نیروهای ســودانی به
یمن در قالب ائتالف عربی،بوی دخالت آمریکا ،عربستان
و امارات در تحوالت این کشور به مشام می رسد.
تحــوالت ســودان به قــدری ســریع صــورت می گیــرد که
پیگیری و تحلیل آن ها دشــوار شــده اســت؛ در عرض یک
روز «عوض بن عوف» وزیر دفاع سودان که ریاست شورای
انتقالی این کشور را پس از کنارزدن «عمر البشیر» رئیس
جمهور سابق به دست گرفته بود ،استعفا کرد و «عبدالفتاح
برهــان» بــازرس کل نیروهــای مســلح ،ریاســت شــورای
انتقالــی را برعهــده گرفت.عبدالبــاری عطوان ســردبیر
روزنامه رای الیوم در ســرمقاله این نشــریه نوشت :در این
مســئله هیچ بحــث و جدلــی نداریم کــه ســرنگونی«عمر
البشیر» رئیس جمهور سودان در پاسخ به خواسته جنبش
مردمی بوده و لطف ارتش نبوده اســت ولــی این تغییرات
ناگهانی که منجر به ســرنگونی ژنرال بن عــوف و روی کار
آمدن برهان معاون وی شــد ،به چه دالیلــی صورت گرفته
است؟ آیا به این دلیل است که اولی یعنی بن عوف همچنان
در فهرست تحریم های آمریکا قرار دارد و وزارت دفاع را به
عهده داشت و معاون البشــیر رئیس جمهور سودان بود یا
دالیل دیگری دارد؛ این موضوع یکی از مهم ترین معماهای
صحنه کنونی سودان است که امیدواریم آن ها را بدانیم.
پرسش دیگری که مطرح اســت و نمی توان از نظر دور کرد،
دربارهاستقبالحزبامتسودانبهریاستصادقالمهدی
بزرگ ترین حزب مخالف دولت البشــیر بــرای همکاری با
تیم برهان و شورای انتقالی نظامی است که تشکیل دولت
مردمی و تشــکیل دولت در عرض چهار ماه به جای دو سال
و کنار گذاشتن رئیس دستگاه اطالعات از آن را وعده داده
بود.اطالعاتدقیقیدراختیارنداریمولیآنچهمیتوانیم
از تحوالت ســودان نتیجه بگیریم این اســت کــه بوهایی از
دخالت پشت پرده آمریکا و همپیمانان اش در حاشیه خلیج
فارس به ویژه عربستان سعودی در بحران سودان به مشام
ما رسیده است .عربستان و امارات روز یک شنبه از شورای
انتقالی نظامی سودان به ریاست ژنرال عبدالفتاح البرهان
حمایت و پشــتیبانی خود را از برنامه های شــورای انتقالی
اعالم کردند .حــال آن که ،ژنــرال برهان ،فرمانــده نیروی
زمینیارتشسودانویکیازنزدیکترینژنرالهابهالبشیر
بود .او از ژنرال هایی بود که از ارسال نیروهای سودانی برای
جنگ در یمن به رهبری ائتالف عربستان سعودی و امارات
به شــدت حمایــت و آن را تأیید کرده اســت .تأیید شــورای
نظامی سودان توسط آمریکا از مرحله تردید به مرحله تأیید
واضح پس از برکناری «مبهم» ژنــرال بن عوف و جایگزینی
وی با ژنــرال عبدالفتــاح برهان آیــا به معنای این اســت که
سودان به رضایت آمریکا دســت می یابد و از دایره تحریم ها
طی روزهای آینده خارج می شــود؟ و آیا بــه ائتالف« ناتوی
عربی» که در حال تشکیل اســت ،ملحق می شود؟اتحادیه
مشاغلسودانخواستارادامهاعتراضهاتاتحویلقدرتبه
یکدولتمدنیوبازگشتنظامیانبهپادگانهاشدوتأکید
کرد که «کودتاچیان صالحیــت و آمادگی انجام تغییرات را
ندارند» و این موضــع بازتاب دهنده تــرس از وجود اهداف
نامعلومفرماندهانارتشتاکنوناست.موضعگیریژنرال
عبدالفتاح البرهان رهبر جدید شورای نظامی درباره جنگ
یمن و مشارکت نیروهای سودانی در این جنگ ،چه منفی
چه مثبت ،به همه گمانه زنی ها و پرسش هایی که در ابتدای
این سرمقاله مطرح کردیم پاسخ می دهد و هویت سیاسی
و ایدئولوژیک شــورای نظامی جدید را روشــن می کند...و
خدا بهتر می داند.
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دیدارسیسیوحفتردرقاهره

عبدالفتاحسیسی،رئیسجمهورمصرباژنرالخلیفه
الحفتر،فرماندهشبهنظامیان«ارتشملیلیبی»که
علیه دولت طرابلس میجنگد ،در قاهره دیدار کرد.
این دیدار در حالی است که مصر ،امارات ،عربستان
وروسیهازحفترحمایتمیکنندوترکیه،کشورهای
غربی و ســازمان ملــل جانــب طرابلــس را دارند .به
گزارش روزنامــه «االهــرام» ،مالقات اخیــر روز یک
شنبه در قاهره ،پایتخت مصر ،صورت گرفت .با این
تجمهوریمصرنخواسته
حالسخنگویدفترریاس 
است در مقابل پرسش خبرگزاری فرانسه این خبر را
تأیید کند .عبدالفتاح سیسی یکی از حامیان ژنرال
حفتر است که در شرق لیبی قدرت را در دست دارد
و از چهارم آوریل حمالت خود را به ســوی طرابلس،
پایتخت لیبی ،آغاز کرده اســت .به گزارش سازمان
جهانی بهداشــت ،تا به حــال در اثــر درگیریهایی
که در نزدیکــی طرابلس رخ داده دســتکم ۱۲۱نفر
کشــته و ۵۶۱نفر زخمی شــدهاند .همزمان با سفر
حفتر به مصر ،خبرگزاری رویترز گزارش داد :بهنظر
میرســد نیروهای حامی حفتر در حال آماده شدن
برای گشــودن جبهه تــازهای در منطقه «الســدره» و
«راسالنوف» هستند .راس النوف ،بندری در کرانه
دریای مدیترانه در شــمال لیبی و السدره نیز محل
بزرگترین پایانه نفتی این کشــور اســت؛ جاییکه
در ســالهای قبل بیش از  ۴۴۰هزار بشکه نفت از
آن صادر میشد .به گزارش دویچه وله ،ژنرال حفتر
کهالگویرهبریخودکامهمصربهشیوهعبدالفتاح
سیسی را برای خود برگزیده است ،همانند رهبری
مصر از مخالفان سرسخت اخوانالمسلمین است و
رهبری طرابلس را «تروریســت» میخواند .او قصد
ت جمهوری لیبی را در
دارد به شیوه «سیسی» ریاس 
دستگیرد.رهبریمصرتاکنونباارسالتجهیزات
وتسلیحاتازارتشژنرالحفترباعنوان«ارتشملی
لیبی» حمایت کرده است.
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