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معترضان خواستار کناره گیری 
رئیس جمهور هستند

افزایش تنش ها در سودان
سینا سبزیان

روز شــنبه )هفدهم فروردین ماه( ده ها هزار 
نفــر از معترضان بــه تظاهرات ضــد دولتی در 
سرتاسر سودان پیوستند؛ اعتراضاتی که به گفته 
هدایت کنندگانش یکی از بزرگ ترین ها در طول 
بیش از سه ماه گذشته بوده و هدفش کناره گیری 

عمرالبشیر، رئیس جمهور سودان است.
این اعتراضات در ماه دسامبر )آذر - دی 97( بر 
سر افزایش قیمت ها و کمبود موادغذایی آغاز شد و 
به سرعت هدف آن استعفای بشیر عنوان شد و یکی 
از بزرگ ترین چالش های دوره 30 ساله حکومت 

بشیر را شکل داد.
این اعتراضات از سوی انجمن اساتید سودان 
هدایت می شود. بر اساس ویدئویی که منتشر شده 
هزاران معترض عموماً  جوان در حال تظاهرات به 
سمت مراکز نظامی در خارطوم، پایتخت کشور،  
خواهان حمایت ارتش هستند و شعار می دهند: 

یک ملت، یک ارتش و آزادی.
آن ها همچنین شعار می دهند: مردم خواهان 
سقوط رژیم هستند که در واقع با این شعار به محور 
شعارهای بهار عربی که در سال 2011 آغاز شد، 
اشاره دارند؛ اعتراضاتی که به سقوط مستبدین 
در منطقه منجر شــد، اما هیچ وقت در ســودان 

شکل نگرفت.
سارا عبدالجلیل، سخنگوی هدایت کنندگان 
گفت که این اعتراضات با بست نشستن در اطراف 
مراکز نظامی آغاز شد که امید می رود تا استعفای 
آقای بشیر تداوم داشته باشد. در برخی از ویدئوها، 
ســربازان از گاز اشــکاور برای پراکنــده کردن 

معترضان استفاده می کنند.
اعتراضات در سرتاسر کشور شکل گرفته اند. 
ویدئوهایی از تجمع ده ها نفر از مردم خبر می دهند 
که در مقابل کمپ پناهندگان سازمان ملل متحد 
در دارفور ایستاده اند و شعار می دهند: فقط سقوط.

بزرگ ترین حزب مخالف حزب حاکم با نام امه، 
گفته است که نیروهای امنیتی چهار رهبر حزب 
را در زمان تصمیم  گیری برای تظاهرات در استان 
ســنار که در 360 کیلومتری خارطوم پایتخت 

سودان واقع شده است، بازداشت کردند.
مقامات کشــور هیــچ بیانیــه ای در مورد 
بازداشت ها صادر نکرده اند و سنخگوی دولت از 

اظهار نظر در این مورد امتناع کرد.

تظاهرات روز شنبه در سی و چهارمین سالگرد 
کودتای بدون خونریزی ســودان کــه منجر به 
براندازی النمیری،  رئیس جمهور این کشور شد، 

شکل گرفت.
در جریان کودتای آن سال ارتش نمیری را پس 
از اعتراضات عمومی برکنار کرد و قدرت را به دولت 
انتخابی انتقال داد؛ اما دولت انتخابی ناکارامد تنها 
چند سال به طول انجامید تا آنکه بشیر با همکاری 
اسالمگرایان تندرو در جریان کودتای 1989،  این 

دولت را ساقط کرد.
بشیر پس از آنکه ماه پیش شرایط فوق العاده را 
در سودان اعالم کرد، به نیروهای امنیتی قدرت داد 
تا با تجمع کنندگان برخورد کند و هرگونه تجمع 

بدون مجوز دولت را ممنوع اعالم کرد.
نیروهــای امنیتی واکنش محکمــی به این 
تجمعات نشــان دادند و مردم را با وحشی گری 
ســرکوب کردند و حداقل 60 شهروند در جریان 

این سرکوب ها کشته شدند.
به گفته فعــاالن حقوق بشــر در ســازمان 
فیزیشیان، یک سازمان حقوق بشر در نیویورک، 
دولت سودان در کشــتار این افراد از هیچ راهی 
کوتاه نیامد. گفتنی است کمیته مرکزی پزشکان 
ســودان که مخالف دولت است، طی اطالعیه ای 
اعالم کرده که در تظاهرات روز شنبه در خارطوم 

پنج نفر کشته شده اند.
در همین حال پلیس مدعی است که تنها یک 
نفر در شهر ام درمان در جریان اعتراضات کشته 
شده است. گروه های معترض مدعی هستند که 
توانسته اند در شــهر خارطور وارد یکی از مراکز 
فرماندهی ارتش شوند. اعتراضات چند ماه اخیر 
ابتدا از شهر عطبره در استار نهرالنیل آغاز و طی 
مدت کوتاهی به سرتاســر کشــور کشیده شد. 
مقامات سودانی مدعی هستند که مردم در جریان 
این اعتراضات با خشونت علیه پلیس، چند نیروی 

پلیس را به قتل رسانده اند.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

دونالد ترامپ روز شــنبه )هفدهم 
فروردین ماه( ادعا کرده که تصمیم 
بــرای ضمیمه کــردن بلندی های 
جوالن به ســرزمین های اشغالی را 
پس از یــک درس کوتــاه تاریخی 
گرفته که در جریان یک مکالمه غیر 

مرتبط آن را آموخته است.
بنا بــه گــزارش رویتــرز، وی 
کــه در جمــع ائتــالف یهودیان 
جمهوری خــواه در الس وگاس 
آمریکا سخن می گفت، مدعی شد 
که در حین مذاکره با مشاوران ارشد 
صلح خاورمیانه خود شــامل دیوید 
فریدمن، سفیر آمریکا در سرزمین 
اشغالی و جرد کوشنر، دامادش، به 
نتیجه رســیده که باید بلندی های 
جــوالن را ضمیمه ســرزمین های 
تحت اشغال رژیم صهیونیستی کند.

وی با اشاره به این مکالمات گفت: 
من به همکارانم گفتم لطفی به من 
بکنید و خالصه ای ســریع از تاریخ 
به من بدهید؛ چراکــه من کارهای 
زیادی برای رسیدگی دارم: چین و 

کره شمالی.
ترامپ در ادامه بــه جمعیت در 
حال خنده گفت: ایده من را دوست 
داشتید؟ این گونه توانستم به تاریخ 

کوتاهی از منطقه دست پیدا کنم.
وی کــه عموماً بــه توضیحات 

مختصر و صریح عالقه دارد و همواره 
به بازگویی های رنگارنگ داستان ها 
معروف اســت، گفت: اینجا بود که 
فریدمن، مشاورم همچون یک بچه 
شگفت زده شد و به من همان  چیزی 

را که خواسته بودم، گفت.
ماه گذشــته میــالدی بنیامین 
نتانیاهــو، نخســت وزیر رژیــم 
صهیونیســتی با ترامپ دیدار کرد. 
در جریــان دیدار بیســت و پنجم 
مــارس )پنجــم فروردیــن ماه( 
ترامپ اعالمیــه ای را امضا کرد که 
امتیاز شــناخت رســمی جوالن 
به عنوان مناطق تحت اختیار رژیم 
صهیونیستی را اعطا می کرد؛ اقدامی 
که تغییری شگرف از سیاست چند  
دهــه ای ایاالت متحده به شــمار 
می رفت. ایــن حرکت که ترامپ آن 
را در توئیتی از چنــد روز قبل اعالم 
کرده بود، از دید اکثر کارشناســان 
به عنــوان کمکــی بــرای نتانیاهو 
به منظور پیــروزی در انتخابات روز 
سه شنبه )بیســتم فروردین ماه( به 

شمار می رود.
رژیــم صهیونیســتی در جنگ 
1967 خاورمیانــه بلندی هــای 
جوالن را به اشــغال خود درآورد و 
در سال 1981 آن را به سرزمین های 
تحت اشــغال خود ضمیمــه کرد، 
اقدامی که به صــورت بین المللی به 

رسمیت شناخته نشد.

ترامپ در تشــریح تصمیم خود 
برای جوالن گفــت: آن لحظه من 
گفتم انجام شــود و انجام شــد. ما 
همیشه تصمیمات سریع می گیریم 
و همیشــه تصمیمــات خوبــی 

می گیریم.
زمانی کــه ترامــپ از جمعیت 
پرسید چه کسی در انتخابات رژیم 
صهیونیستی پیروز می شود: مردم 
فریاد زدنــد: بی بــی )نتانیاهو(؛ و 
ترامپ در واکنش گفت: فکر می کنم 
این انتخابات رقابت بسیار نزدیکی 

باشد؛ بین دو آدم خوب
نتانیاهو در انتخابات سه شــنبه 
برای نجات سیاســی خــود علیه 
بنی  گانتس، ژنرال ســابق ارشــد و 

سیاست مدار تازه کار، می جنگد.
شلدون ادلســون، حامی مالی 
بــزرگ جمهوری خواهــان که بر 
اســاس گزارش ها به شــدت بیمار 
است، این سخنرانی را از خانه دنبال 

می کرد.
در زمان آغاز صحبت های ترامپ، 
سه معترض از جای خود بر خواستند 
و فریاد زدند: یهودیان اینجا هستند 
تا بگویند: اشــغال طاعون اســت؛ 
اما بقیــه جمعیت در تــالش برای 
خفه کردن صدای معترضان شعار 
می دادنــد: آمریکا! آمریــکا! و بعد 
نیروهای امنیتی معترضان را با زور 
از ســالن بیرون بردند. ترامپ نیز به 

تمسخر آن ها پرداخت.
همراهی نتانیاهو با سخنان 

ترامپ
بنیامین نتانیاهو نیز همســو با 
صحبت های ترامپ وعده داد که در 
صورت انتخاب مجدد در انتخابات 
روز سه شنبه، کرانه باختری اشغال 
شــده را به  ضمیمه ســرزمین های 
تحت اشــغال رژیم صهیونیســتی 
درآورد. به نوشــته روزنامه تلگراف، 
رهبــر فلســطینیان نیــز در مورد 
اظهارات نتانیاهو واکنش ســریع و 
محکمی نشان داد. اظهارات نتانیاهو 
سه روز پیش از انتخابات از کانال 12 
خبری رژیم صهیونیســتی پخش 

شد.
در جریان حضور نتانیاهو در این 
شبکه خبری، مجری از وی پرسید 
که چــرا وی حاکمیت رژیــم را بر 

شــهرک های کرانه باختری تعمیم 
نمی دهد،  کاری که این رژیم بدون به 
رسمیت شناختن جامعه بین الملل 
در مورد شــرق قدس و بلندی های 
جوالن انجام داده بود؛ این دو منطقه 
در جریان جنگ 1967 به اشــغال 

رژیم صهیونیستی درآمده بود.
نتانیاهــو در پاســخ به ســؤال 
مجــری گفت: چــه کســی گفته 
اســت که ما این کار را نمی کنیم؟ 
ما در مســیر این اقدام هســتیم و 
آن را بررســی می کنیم. شما از من 
پرسیدید که آیا به سمت گام بعدی 
در حرکتیم؛ جواب مثبت اســت، 
ما به ســمت مرحله بعــدی گام بر 
می داریم. من قصــد دارم حاکمیت 
اسرائیل را توســعه دهم و من بین 
شــهرک ها فرقی قائل نیستم. روز 
سه شــنبه نتانیاهو حزب راست که 
سیاست های رژیم صهیونیستی را در 
چند دهه اخیر برجسته کرده است، 
مقابل گانتس میانه رو قرار می گیرد.

نتانیاهو رقیب خــود گانتس را 
چپ گــرای ضعیفی خوانــده که با 
دادن امتیازات ارضی امنیت رژیم را 

به خطر می اندازد.
امــا نتانیاهو که خود در ســایه 
اتهامــات فســاد در حــال کارزار 
انتخاباتی اســت، همچنین در حال 
رقابت با احــزاب راســت افراطی 
اســت که آن ها نیز با ضمیمه کردن 
مناطق تحت اشغال موافق هستند. 
اظهــارات وی احتمــاالً بــه مذاق 
رأی دهنــدگان تندرو کــه مخالف 
گذشتن از زمین های تحت اشغال 

هستند، خوش بیاید.
صائب عریقــات، مذاکره کننده 
ارشد فلسطین و دســتیار نزدیک 
به محمــود عباس، رئیــس  دولت 
خودگردان فلســطین گفت: رژیم 
صهیونیســتی همچنــان قوانین 
بین المللی را زیر پــا می گذارد و تا 
زمانی کــه جامعــه بین المللی در 
مقابلش ایســتادگی نکند و دولت 
ترامپ از آن حمایت کند و اقداماتش 
را تشــویق کند، آن ها حقوق ملی 
و بشــری مردم فلســطین را زیر پا 

می گذارند.
در غزه، سامی ابو زهری، یک مقام 
دولت حماس نیز دولت فلســطین 
تحت حمایت غربی عباس خواست 
که به همکاری امنیتی خود با رژیم 

صهیونیستی در بخش اشغالی کرانه 
باختری پایان دهد.

وی گفت: رؤیــای نتانیاهو برای 
انضمام کرانــه باختری هیچ وقت به 
واقعیت تبدیل نمی شود و ما اجازه 

تحقق آن را نمی دهیم.
ابوزهری افزود: زمان آن رسیده 
که دولت فلســطین تحت حمایت 
غرب بــه همکاری امنیتــی خود با 
اشــغالگران پایان دهد و در مقابله 
با چالش ها متحد شــوند. موضوع 
شــهرک ها یکی از داغ ترین مسائل 
برای شــروع مجدد مذاکرات صلح 
رژیم صهیونیســتی - فلســطین 
اســت؛ مذاکراتی که از سال 2014 
مســکوت مانده بود. بر اساس آمار 
رژیم اشــغالگر، بعــد از چند دهه 
شهرک ســازی بیش از 400 هزار 
صهیونیســت هم اکنــون در کرانه 
باختری زندگی می کنند و بر اساس 
داده های مرکــز آمار فلســطین، 
2.9 میلیــون فلســطینی در این 
منطقه ساکن هســتند. همچنین 
بر اســاس اعالم دفتر سازمان ملل 
متحد برای همکاری امور بشــری، 
212 هزار صهیونیســت در قدس 
شرقی سکونت دارند. فلسطینی ها 
و بســیاری از کشــورهای جامعه 
بین الملل سکونت صهیونیست ها در 
این مناطق را بر اساس کنوانسیون 
ژنو مبنی بر غیرقانونی بودن سکونت 
در مناطق اشــغال شــده در زمان 
جنگ، به رســمیت نمی شناسند. 
رژیم صهیونیستی با به میان کشیدن 
موضوع نیازهای امنیتی و مســائل 
تاریخــی، کتاب مقــدس و روابط 
سیاسی با این سرزمین، این حقیقت 

را کتمان می کند.

همسو با تالش ترامپ برای پیروزی او در جریان است

جوالن انتخاباتی نتانیاهو بر بلندی های جوالن

گزارش

مریم عالمه زاده

روزهــای خــوش انگلیس رو بــه اتمام 
است، تنها ســه روز تا مهلت خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپا باقی مانده است، اگر اعضای 
اتحادیه روز چهارشــنبه بــا تمدید مهلت 
خــروج بریتانیا موافقت نکنند، این کشــور 
به جزیــره ای دورافتــاده درون دریای اروپا 
تبدیل می شود. خروج بدون توافق انگلیس 
از اتحادیــه می تواند به قطــع تمامی روابط 
رسمی این کشور با اتحادیه اروپا تعبیر شود، 
یعنی دیگر کســی نمی تواند بدون روادید از 
این کشــور به اتحادیه رود و یا از اتحادیه به 
انگلیس وارد شود؛ شهروندان خارج از بریتانیا 
باید سریع به کشــور خود بازگردند و سایر 
اروپاییان ساکن انگلیس نیز باید این کشور 
را ترک کنند. حاال می به آخرین دست آویز 
خــود چنگ می زنــد؛ حــزب کار می تواند 
 کمکی برای او باشــد، اگر آن ها قصد سازش 

داشته باشند.
سی ان ان در مطلبی با اشــاره به راهکار 
جدید نوشت: ترزا می، نخست وزیر بریتانیا 
پذیرفته اســت که تنهــا راه پذیرش طرح 
توافق برگزیت وی در مجلس عوام این کشور 
حمایت حزب کار مخالف حزب وی اســت. 

اظهارات اخیر او نشان می دهد که اختالفات 
در داخل حزب توری، حزب محافظه کار می، 

باال گرفته است.
در بیانیه ای که اواخر روز شنبه )هفدهم 
فروردین ماه( منتشر شــد، می عنوان کرده 
اســت که توافقی که او با اتحادیــه اروپا به 
مذاکره گذاشته، تاکنون سه بار در مجلس رد 
شده و هیچ شانســی برای تأیید آن در شکل 
کنونی وجود ندارد. به گفته او در شرایطی که 
مجلس این کشــور عنوان کرده که با خروج 
بدون توافق نیز مخالفــت می کند، تنها راه 
تضمین یک طرح خروج، ســازش با حزب 

کار است.
وی گفت: اگر ما نتوانیم اکثریت آرا را در 
بین محافظه کاران و اتحاد جمهوری خواهان 
به دست آوریم، هیچ شانسی در مجلس عوام 
نخواهیم داشــت. حزب اتحاد دموکرات از 
شــمال ایرلند حامی دولــت اقلیت وی در 

مجلس عوام است.
بیانیه می درواقع پذیــرش این موضوع 
است که استراتژی گذشته وی مبنی بر تالش 
برای پیروزی علیه خواسته های تندروهای 
حزب خودش با شکست مواجه شده است؛ 
اما اعالم اینکه تنها راه پیشروی توافق با حزب 
مخالف است، خشــم طرفداران برگزیت در 

حزب محافظه کار می را برانگیخت.
این اقــدام وی حرکتی پرخطر اســت، 
درواقع وی با این کار حمایت از سوی موافقان 
طرح در حزب خود را از دست می دهد؛ ضمن 
آنکه تضمینــی وجود ندارد ایــن اظهارات 
خوشــایند حزب کار را به دنبال داشته باشد 
و نتیجه ای موفقیت آمیز را بــه همراه آورد. 
اگرچه می، عنوان کرده که از رهبری حزب 
محافظه کار کنار مــی رود و دیگر به حمایت 
این حزب نیــازی نــدارد؛ او در بیانیه خود 
عنوان کرد که رویکردی فرای احزاب به نفع 

منافع ملی است.
مذاکرات بــا حزب کار از روز پنج شــنبه 
)پانزدهم فروردین ماه( آغاز شد تا به بن بست 
برگزیت پایان دهد. حزب کار اواخر روز جمعه 
اعالم کرد که این فراینــد به کندی صورت 
می گیرد، چراکه می نسبت به اعالم تعهدات 
محکم بــرای تغییر طرح توافــق برگزیتش 
بی اعتنا است. حزب کار می خواهد که بریتانیا 
در یک اتحاد گمرکی با اتحادیه اروپا پس از 
برگزیت باقی بماند؛ اما درعین حال اعضای 
این حزب در مورد برگزاری دوباره رفراندوم 
برای ماندن یا خــروج از اتحادیه دچار تفرقه 

هستند.
مــی در بیانیه خود به صراحــت از اتحاد 
گمرکی یــا برگزاری رفراندوم دوم ســخن 
نگفت و صرفــاً عنوان کرد کــه هر دو حزب 
اساســاً متعهد به پایان دادن بــه مهاجرت 
بی قیدوشرط از اتحادیه اروپا به انگلیس پس 

از برگزیت هستند.
وی گفت: حقیقت این است که در برگزیت 
نکاتی وجود دارد که هر دو طرف بر ســر آن 
توافق دارند: ما هر دو می خواهیم به مهاجرت 
آزادانــه پایان دهیــم، هــر دو می خواهیم 
برگزیت را با یک طرح خوب اجرا کنیم و هر 

دو قصد داریم از مشاغل محافظت کنیم.
این ها اساس سازش بین حزبی هستند که 
می توانند به جذب اکثریت در مجلس برای 
طرح برگزیت هستند و این تنها راهی است 

که ما به برگزیت دست پیدا کنیم.
قرار اســت روز چهارشنبه )21 فروردین 
ماه( می همایش ویژه ای با رهبران اتحادیه 
اروپا در بروکسل داشته باشد؛ در این همایش 
او از رهبران اروپا می خواهد که مهلت فرایند 

برگزیت را تا 30 ژوئــن )نهم تیر ماه( تمدید 
کند.

اگــر اتحادیه اروپا با ایــن تأخیر موافقت 
نکند، بریتانیا باید بدون هیچ توافقی اتحادیه 
را در تاریخ دوازدهم آوریل )23 فروردین ماه( 
ترک کنــد. رهبران تجــاری و اقتصاد دانان 
اروپا نسبت به خروج بدون توافق از اتحادیه 
هشــدار داده اند و معتقدند این کار می تواند 

منجر به هرج ومرج در بریتانیا شود.
اســتراتژی می برای پیوســتن به حزب 
کار منجر به خشــم درون حزب محافظه کار 
توری شــده اســت. دو وزیر وی، اوایل این 
هفته از دولت استعفا دادند و اعضای حزب با 
انتشار تصاویری در شبکه های مجازی کارت 

عضویت خود را در حزب پاره کردند.

ترزا می به نیازش به حزب کار اعتراف کرد؛

آخرین دستاویز نخست وزیر

در زمان آغاز صحبت های 
ترامپ، سه معترض از 

جای خود بر خواستند و 
فریاد زدند: یهودیان اینجا 
هستند تا بگویند: اشغال 

طاعون است؛ اما بقیه 
جمعیت در تالش برای خفه 

کردن صدای معترضان 
شعار می دادند: آمریکا! 

آمریکا!

انضمام جوالن به سرزمین 
اشغالی که ترامپ آن را 

در توئیتی از چند روز قبل 
اعالم کرده بود، از دید اکثر 

کارشناسان به عنوان کمکی 
برای نتانیاهو به منظور 

پیروزی در انتخابات روز 
سه شنبه )بیستم فروردین 

ماه( به شمار می رود
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