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سیاستمداران سابق اروپایی خواستار شدند
رد طرح صلح خاورمیانه آمریکا 

از سوی اروپا
خدیجه عالمه زاده

سیاستمداران عالی رتبه سابق اروپایی سیاست 
یک طرفه دولــت ترامپ در مورد مســئله رژیم 
صهیونیستی - فلســطین را محکوم کردند و در 
نامه ای از اروپا خواستند که طرح صلح خاورمیانه 
تهیه شده از سوی آمریکا را رد کنند، مگر آنکه برای 

فلسطینیان منصفانه باشد.
به گزارش روزنامه انگلیسی گاردین، این نامه 
از سوی 25 وزیر خارجه سابق، شش نخست وزیر 

سابق و دو دبیر کل سابق ناتو به امضا رسیده است.
در این نامه آمده، زمان آن برای اروپا فرارسیده 
که بر الزامــات قانونی ما برای صلح در ســرزمین 
اشغالی - فلســطین به پا خیزد. آن ها در این نامه 
خواستار راهکار دو دولتی شــدند که در آن رژیم 
صهیونیستی و فلسطین در کنار هم تداوم داشته 

باشند.
به نوشــته این نامه اروپا باید هرگونه طرحی 
که شامل تشکیل دولت فلســطین در کنار رژیم 
صهیونیستی و بیت المقدس به عنوان پایتخت دو 

کشور نباشد را رد کند.
در ادامه نامه نوشته شده:  متأسفانه دولت کنونی 
ایاالت متحده از سیاست  بلند مدت آمریکا فاصله 
گرفته اســت. در ادامه نامه سیاست به رسمیت 
شــناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم 

اشغالگر در سال 2017 را به انتقاد گرفته شد.
واشنگتن نیز نســبت به توسعه شهرک های 
صهیونیست نشین در بخش اشغالی کرانه باختری 
بی تفاوت بوده است و از طرفی میلیون ها دالر کمک 
به فلسطینیان را قطع کرده است، اقدامی که قمار با 
امنیت و ثبات بسیاری از کشورهایی تلقی می شود 

که در دروازه اروپا واقع شده اند.
ترامپ از زمان به قدرت رسیدن و با حمایت های 
رژیم صهیونیســتی، معیارهایی را در نظر گرفته 
که هم برای فلسطینیان تنبیه بوده و نیز از طرفی 

پایداری دولت فلسطین را زیر سوال می برد.
رئیس جمهور آمریکا چند سالی است که وعده 
داده از توافقی برای رژیم صهیونیستی و فلسطین 
رونمایی کند؛ اگرچه رهبران فلسطین پیش تر آن 
را به دلیل آنکه بنیامین نتانیاهو تشکیل هرگونه 

دولت فلسطین را منتفی دانشته، نپذیرفته اند.

گروه آمریکایی تنظیم کننده پیش نویس این 
توافق شامل جرد کوشــنر، داماد ترامپ و دیوید 
فریدمن، سفیر آمریکا در سرزمین اشغالی می شود؛ 
وکیل ورشکسته که به صورت زبانی از شهرک های 
یهودیان در ناحیه فلسطینیان حمایت کرده است.

فریدمن به گروه البی طرفدار رژیم صهیونیستی 
کیته روابط عمومی رژیم صهیونیستی آمریکا ماه 
گذشــته گفت که ترامپ بزرگ ترین متحد رژیم 
اشغالگر بود که به کاخ ســفید آمد و حاال زمان آن 
رسیده به واسطه طرحی فشار بیاوریم چرا که دولت 
می داند که رژیم صهیونیستی باید کنترل نظامی 

دائم بر مناطق فلسطینی داشته باشد.
روز سه شــنبه، نتانیاهو، برنده انتخابات رژیم 
صهیونیستی شد و انتظار می رود پنجمین دوره 
نخست وزیری خود را تضمین کند و دولت ائتالفی 
را همراه با احزاب راســت مدافع شــهرک سازی 

تشکیل دهد.
چنــد روز پیــش از انتخابات، نخســت وزیر 
این رژیم گفت که اگر برنده شــود، تصمیم دارد 
شهرک ها بخش اشغال شــده کرانه باختری را به 
سرزمین های اشغالی ضمیمه کند؛ حرکتی که از 
سوی فلسطینیان پایان امیدها برای تشکیل دولت 
به شمار می رود، چرا که زمینی برای تشکیل دولت 

باقی نمی ماند.
وی گفت: من به دوستانمان در کاخ سفید سه 
چیز گفت:  اول آنکه من هیچ بخش یهودی از کرانه 
باختری را جدا نمی کنــم، هیچ جامعه ای را. هیچ 
شهرک یا ساکنینی قرار نیست از سرزمین اشغالی 
جدا شود. دوم آنکه ما قرار نیست بیت المقدس را 
تقسیم کنیم. سوم ما به کنترل کل بخش غربی رود 

اردن ادامه می دهیم.
پمپئو نیز در مورد تصمیم رژیم اشغالگر برای 
ضمیمه کردن کرانه باختــری در مقابل کنگره 

آمریکا سکوت اختیار کرد.
نامه امضا شــده به فدریکا موگرینی، نماینده 
اتحادیه اروپا در امور خارجه و وزرای خارجه کنونی 

اتحادیه اروپا ارجاع شد.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

شورای نظامی سودان که اخیراً بعد 
از برکناری عمرالبشیر، رئیس جمهور 
این کشــور، قدرت را در اختیار گرفته، 
 اعالم کــرد که نخســت وزیر و کابینه 
جدید غیرنظامی را معرفی خواهد کرد، 
اما رئیس  جمهور معرفی نمی شود تا با 
این کار به راهبری کشور پس از کودتا 
که منجر به برکناری حکومت طوالنی 

شد، کمک کند.
روزنامــه آمریکایی نیویورک تایمز 
نوشت: ژنرال شــمس الدین کیباشی، 
ســخنگوی ارتــش در اظهاراتــی در 
تلویزیون این کشــور همچنین گفت 
که ارتش تحوالت سازمان های امنیتی 
را آغاز کرده و به معترضان اجازه می دهد 
که به اعتراضات خود بیــرون از مراکز 
نظامی در خارطوم، پایتخت کشــور 

ادامه دهند.
این بیانیه پــس از دومیــن روز از 
دیدارها بین ارتش و ترتیب دهندگان 
تظاهرات چند  ماهه سودان ایراد شد؛ 
تظاهراتی که روز پنج شنبه هفته گذشته 
)22 فروردین مــاه( در نهایت منجر به 

برکناری عمر البشیر شد.
البتــه ایــن بیانیه نیز نتوانســت 
معترضانی را که خواهــان نظام کامالً  
مدنی هستند  راضی کند. گردانندگان 

اعتراضات به ارتش هشــدار دادند که 
به سرعت و بدون شرط قدرت را به دولت 

مدنی انتقال دهند.
انجمن مشاغل حرفه ای سودان که 
در پیشانی اعتراضات قرار دارد، لیستی 
شامل 9 سرتیتر تقاضاهای خود را روز 
یک شنبه منتشر کرد که شامل محاکمه 
افراد پشــت پرده کودتــای نظامی با 
پشتوانه اسالمی ســال 1989، توقیف 
دارایی های مقامات ارشد در دولت بشیر 
و اخراج قضات و دادستان های برجسته 

کشور بود.
هیچ اظهارنظر سریعی در این مورد 
از شخصیت های مخالفان در مورد بیانیه 

اخیر عنوان نشد.
پــس از مذاکرات روز شــنبه، عمر 
الدقیر، رهبــر حزب کنگره ســودان 
مخالف بشــیر به معترضان گفت: ما از 
آن ها خواستیم که دســتگاه امنیتی 
کنونی را از نو بسازند. ما به امنیتی نیاز 
نداریم که مردم را بازداشــت می کند و 

دهان روزنامه ها را می بندد.
پس از کودتا، ارتش یک شــورای 
نظامی تعریف کرد که قرار بود بیشــتر 
از دو سال حکومت را در اختیار نداشته 

باشد تا زمانی که انتخابات برگزار شود.
ارتش به سلطنت نزدیک به 30 ساله 
بشــیر پایان داد و او را تحت بازداشت 
خانگی در پایتخت کشــور قــرار داد. 

معترضان می ترســند که ارتش که از 
سوی منتخبان البشیر اداره می شود، 
قدرت را در دست بگیرد یا یکی از میان 
خودشان را برای جانشــینی انتخاب 

کنند.
عربستان سعودی و امارات متحده 
عربــی در بیانیه ای حمایت خــود را از 

شورای نظامی اعالم کردند.
عربستان سعودی گفت که آن ها در 
کنار مردم سودان هستند و خطاب به 
همه مردم سودان گفت:  اولویت هایتان 
را منافع  ملی کشور قرار دهید. امارات 
متحده عربی نیز از ســوگند یاد کردن 
عبدالفتاح برهان در روز جمعه به عنوان 

رئیس شورای نظامی استقبال کرد.
ژنرال برهان پس از آنکه معترضان از 
رهبری عواد محمد احمد بن عوف، وزیر 
دفاع بشــیر و معتمد وی، برای شورای 
نظامی ابراز نارضایتی کردند، به عنوان 
رئیس شورا انتخاب شــد. معترضان 
الگوی خود را از خیزش های بهار عربی 
در ســال 2011 گرفت که در آن زمان 
کشــورهای عربی رهبران خــود را در 
کشورهای مصر، تونس، لیبی و یمن از 
قدرت به زیر کشــیدند. آن ها بسیاری 
از شــعارهای خود را از این خیزش ها 
انتخاب کردند و همچون بهار عربی اوایل 
این ماه دست به تحصن در اطراف مراکز 

نظامی در شهر خارطوم زدند.

خیزش هــای بهارعربــی میراث 
خوشــایندی برجای نگذاشت و تنها 
تونس به دموکراســی دست یافت. در 
مصر ارتش دولت اسالم گرای منتخب 
اما طرفدار تفرقه را در سال 2013 برکنار 
کرد و از آن زمان استبدادگرایان دست به 
سرکوب گسترده مخالفان زده اند. یمن 
به گرداب جنگ داخلی دچار شد و لیبی 
نیز در آستانه جنگ بین شبه نظامیانی 
است که قصد تسلط بر طرابلس پایتخت 

این کشور را دارند.
در همین حال خبرگزاری الجزیره 
نیز نوشــت: حدوداً چهار مــاه پس از 
اعتراضات خیابانی در سرتاسر  سودان، 
ارتــش به حکومت 30 ســاله بشــیر 
اســتبدادگر پایان داد؛ اما این موضوع 
نیز  نتوانســت به تظاهرات 24 ساعته 
معترضانی که بشیر را به زیر کشیدند، 

پایان دهد.
عصر روز جمعه، احمد عواد بن عوف 
ژنرال عبدالفتاح البرهــان را به عنوان 
رئیس شورای نظامی انتخاب کرد، یعنی 
سومین رهبر سودان در روز های پس از 

براندازی روز پنج شنبه بشیر.
خروج بن عوف که دستیار نزدیک 
بشــیر بود، موجی از شــادی ها را در 
خارطوم به دنبال داشت، از جمله هزاران 
نفری که خواهان از بین بردن حکومت 
نظامی اعمال شده با تجمع بیرون مراکز 
نظامی و بیــرون از خانه رئیس جمهور 

سابق بودند.
معترضان بعد از بیانیه کناره گیری 
بن عوف فریاد می زدند: دوباره سقوط 
کرد؛ دوباره سقوط کرد. آنها معتقد بودند 
انتقال قدرت به شورای نظامی از سوی بن 
عوف چیزی جز دزدیدن انقالبشان نبود.

امن ترین و بهترین گزینه
رئیس جدید شورا،  که باور عمومی 
بر این است که در بین تمامی سطوح 
نظامی محبوب و نسبت به بن عوف و 
دیگر مقامات امنیتی ارشد از سیاست 
به دور اســت، در ســخنرانی خود از 
پایان حکومت نظامی، ریشه کن کردن 
دولــت و آزادی زندانیان خبــر داد. او 
همچنین گفت که انتقــال قدرت به 
بخش غیرنظامی صورت می گیرد که 
ممکن است دوســال زمان ببرد؛ اما او 
از تمامی احزاب سیاســی و گروه های 
اجتماعی خواست که پای میز مذاکره 

بیایند.
آنطور کــه خبرگــزاری الجزیره 
نوشته است این گام با احتیاط از سوی 
معترضانی که به دنبال اصالحات معتبر 
از جمله بازکردن سریع فضای سیاسی 
و مشــارکت وسیع شــخصیت های 
اجتماعی در دولت انتقالی هســتند، 

مورد پذیرش قرار گرفت.
دالیــا عبدالمومنیــن، یکــی از 
معترضان خارطوم گفت: برهان همه 
مسائل درســت را بازگو کرد. بعد از 30 
سال، امکان اینکه ناگهان همه چیز به 
دولت مدنی برســد ممکن نیست. این 
ائتالف بین دو طــرف به نظر امن ترین 
و بهتریــن گزینه برای همه به شــمار 
 می رود. دو طرف همدیگــر را زیر نظر 

قرار می دهند.
وی افزود: خالص شــدن یکباره از 
تمامی دســتگاه امنیتی می تواند برابر 

دیوانگی باشد.

گزینه حفظ وجهه
در بیــن گزینه های درخواســتی 
رهبران معترضان از ارتش، تشــکیل 
دولت اجتماعی چهارســاله با حمایت 
نیروهای امنیتی به چشــم می خورد. 
شورای نظامی نیز روز یکشنبه خواستار 
اجماع بر سر فردی وطن پرست مستقل 
برای هدایت دولت شدند و افزودند که 
آن ها خواهان حفــظ وزرای داخلی و 
دفاع به منظور حفــظ امنیت و نظم در 

کشور هستند.
جوزف سیگل، مدیر تحقیقات در 
مرکز مطالعات استراتژیک آفریقا گفت 
که شانس خوبی وجود دارد که رهبران 
ارتش و معترضان به توافق دست پیدا 

کنند.
وی افــزود: ارتش می دانــد که اگر 
برای قدرت اصرار کننــد، با مخالفان 
گسترده ای مواجه می شوند و این کار را 
برای راهبر کشور بسیار سخت می کند. 
سیگل اذعان می کند که هدف بشیر به 
نظر تقویت انسجام و یکپارچگی ارتش 

به عنوان یک نهاد بود.
وی بر این نکته تأکید کرد که عالوه بر 
مسائل بیان شده سودان در یک بحران 
اقتصادی بسیار ســخت به سر می برد 
که نیازمند تخصص فنــی و حمایت 
موسســات مالی بین المللی است که 
هیچ کدام از این ها محقق نخواهد شد، 
مگر آنکه یک دولت مردم نهاد قدرت را 

در دست گیرد.
سیگل می افزاید که وعده های برهان 
احتماالً نشــانه تمایل او  برای مصالحه 

است.
اما از طرفی معترضان نیز به مصالحه 
نیاز دارند. به ویژه آن ها باید حفظ وجهه 
ارتش را برای حمایــت از دولت مدنی 

انتقالی مد نظر داشته باشند.

با تداوم اعترضات مردمی؛

ارتش سودان آماده سازش است
در بین گزینه های 

درخواستی رهبران 
معترضان از ارتش، تشکیل 
دولت اجتماعی چهارساله 
با حمایت نیروهای امنیتی 
به چشم می خورد. شورای 
نظامی نیز خواستار اجماع 

بر سر فردی وطن پرست 
 مستقل برای هدایت 

دولت شد

 معترضان الگوی خود 
را از خیزش های بهار عربی 

در سال 2011 گرفتند که 
در آن زمان کشورهای 

 عربی مصر، تونس، 
 لیبی و یمن رهبران 

 خود را از قدرت 
به زیر کشیدند
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کمیته امنیــت و دفاع در پارلمان عــراق ضمن انتقاد از 
تحرکات مشکوک کاردار ســفارت آمریکا در بغداد تأکید 
کرد که وزارت خارجه باید در این خصوص موضع بازدارنده 

داشته باشد.
کمیته امنیت و دفاع در پارلمان عراق از تحرکات مشکوک 

جوی هود کاردار سفارت آمریکا در بغداد انتقاد کرد.
مهدی تقی عضو این کمیته به پایگاه خبری المعلومه گفت 
که سفر هود به منطقه عامریه در الفلوجه با هدف تطمیع برخی 
سرشناسان عشایر صورت گرفت تا نیروهای رزمی آمریکا در 

عراق ابقا شوند.
تقی تأکید کرد که وزارت خارجه عراق در جریان این سفر 
قرار نداشته، این مسئله مخالف عرف دیپلماتیک بوده و ناقض 

حاکمیت عراق است.
وی ادامه داد: وزارت خارجه عراق باید موضع بازدارنده ای 
در قبال ســفارت آمریکا اتخاذ کند؛ زیرا بدون اطالع آن، در 

داخل کشور دست به تحرکاتی زده است.
این مسئول عراقی اقدام هود را به دور از سطح نمایندگی 
دیپلماسی دانست و از حمایت واشنگتن از برخی گروه ها و 
تطمیع برخی دیگر برای تحقق منافع خبیث واشنگتن در 

کشور انتقاد کرد.
تقی اعالم کرد که کمیته امنیت و دفاع در پارلمان عراق 
قصد دارد امضا جمع کند و محمد علی الحکیم وزیر خارجه 
عراق را دعوت کند تا علل این تحرکات بررســی شده و وی 
را مجبور کنند که »موضع شــجاعانه ای در قبال نیروهای 
آمریکایی اتخاذ کند که به صورت غیر قانونی در خاک عراق 

حضور دارند.

فشار  برای اخراج نظامیان خارجی
در همین راســتا، »قصی عباس« نماینده ائتالف الفتح 
در پارلمان عراق اعالم کرد که پارلمــان کنونی در موضوع 
برخورد با مسئله حضور خارجی در خاک عراق مانند پارلمان 

پیشین است.
عباس به پایگاه خبری بغداد الیوم گفت که بر سران سه 
قوه نیز فشارهایی اعمال می شود که مانع از مطرح شدن طرح 

خروج نیروهای خارجی در پارلمان می شود.
پایگاه انگلیســی عرب ویکلی هــم به نقــل از آنتونی 
کوردسمن تحلیلگر موسســه مطالعات استراتژیک و بین 
الملل در واشــنگتن گزارش داد که 53 درصد از مردم عراق 
بر این باورند که آمریکا قصد اشغال این کشور و چپاول منابع 

آن را دارد.
کوردسمن به نقل از نظرسنجی هایی که صورت گرفته، 
اعالم کرد که 15 درصد از این افراد معتقدند آمریکا در تالش 
است که عراق را تجزیه کند و 25 درصد دیگر هم هدف آمریکا 
را مبارزه با اسالم عنوان کرده اند و فقط 15 درصد معتقدند که 

واشنگتن قصد برقراری دموکراسی در عراق را دارد.

سینا سبزیان

گروه طرفــداری از حقوق زنان موســوم بــه رژه زنان 
)Women's March(، به توئیتر هشدار داد که حساب 
کاربری دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایاالت متحده را پس 
از انتشار ویدئویی که در آن ایلهان عمر، نماینده دموکرات 
کنگره آمریکا، همراه با تصاویری از حمله تروریستی یازدهم 

سپتامبر 2001 نمایش داده می شد، به تعلیق درآورد.
روز جمعه )23 فروردین ماه(، دونالد ترامپ با انتشار تصویر 
ویدئویی از عمر در حال سخنرانی در یک ضیافت در کالیفرنیا 
که میزبانش انجمن روابط آمریکا و اسالم بود و مربوط به ماه 
گذشته می شد، در توضیح تصاویر نوشت: ما هیچ وقت فراموش 
نمی کنیم. ترامپ دوباره همین تصاویر را روز شنبه نیز منتشر 
کرد. در این تصاویر عمر عنوان می کند که انجمن مزبور پس 
از 11 سپتامبر ایجاد شده است چرا که آن ها درک کردند که 
برخی مردم کاری را انجام دادنــد؛ این تصاویر با  بریده هایی 
از تصاویر حمالت 2001 به ســاختمان تجــارت جهانی و 
پنتاگون همراه بود. مجله نیوزویک نوشت: سخنان تقطیع 
شده عمر از دل یک سخنرانی جدا شده بود که عمر گفته بود: 
زمان طوالنی ما با این ناراحتی زندگی کرده ایم که به عنوان 
شهروند دست دوم تلقی شویم و باید بگویم که من از این اوضاع 
خسته شده ام و فکر می کنم هر مسلمانی در این کشور باید از 
این موضوع ناراحت باشد، این انجمن پس از حادثه یازدهم 
سپتامبر تشکیل شد، چرا که آن ها درک کردند که برخی از 
مردم کاری کرده اند که برخی از ما حاال در حال از دست دادن 
آزادی های مدنی خود هستیم. انجمن روابط آمریکا و اسالم 

موسوم به CAIR در واقع در سال 1994 بنیان گذاشته شد، 
اما به شکل برجسته ای پس از حمله سال 2001 توسعه یافت. 
در نامه ای که در حال جمع آوری امضا از سوی گروه رژه زنان 
است آمده: ترامپ حمله ای نفرت انگیز و غیرمسئوالنه علیه 
ایلهان عمر نماینده زن آمریکا با نشر ویدئویی که وفاداری وی 
به ایاالت متحده زیر سوال می برد، آغاز کرده است. این موضوع 
آنقدر خطرناک است که نمی توان آن را نادیده گرفت؛ نماینده 
ما، عمر، تهدیدات مرگ بی شــماری دریافت کرده است و 
رئیس جمهور آمریکا در حال تحریک خشونت علیه نماینده 
مسلمان سیاه کنگره است و زندگی وی را به خطر می اندازد. 
این نامه به مارک زاکربرگ، موسس فیس بوک و جک دورسی 
مدیرعامل توئیتر هشدار می دهد که ویدئوی نفرت برانگیز 
ترامپ را حذف کند و به طور دائم حســاب وی را به تعلیق در 
آورد. تا کنون این نامه بیش از نه هزار امضا از عصر روز شنبه 
)24 فروردین ماه( جمع کرده است. نانسی پلوسی، سخنگوی 
کنگره، الکساندریا اکاسیو کورتز، نماینده جمهوری خواه و برنی 
ســندرز و الیزابت وارن نمایندگان دموکرات در بین افرادی 

بودند که ویدئوی بحث برانگیز ترامپ را محکوم کرده اند.

توئیت های پرزیدنت باز دردسر شد!

هشدار برای تعلیق حساب کاربری ترامپ
یک کمیته در پارلمان این کشور خبر داد

تحرکات و سفرهای مشکوک کاردار آمریکا در عراق


