
واکنش های بین المللی به تصمیم دولت امریکا 
برای تمدید نکردن معافیت های تحریم نفتی 
ایران در حال تشدید شدن است. در حالی که 
بیشتر ناظران احتمال به صفر رسیدن صادرات 
نفت ایران را »صفر« می دانند، این احتمال که 
تشدید تحریم ها، ایران را بی ثبات کند نیز اندک 
ارزیابی شده است. ریچارد نفیو، مذاکره کننده 
سابق امریکایی که معمار تحریم های ایران هم 
لقب گرفته گفته که هیچ نشانه معقولی از وجود 
ناآرامی های استثنایی در ایران دیده نمی شود. 
واکنش های بین المللی به تصمیم امریکا برای لغو 
معافیت کشورهای خریدار نفت ایران شدیدتر از آن 
چیزی است که دولت ترامپ تصور می کرد. »برایان 
هوک « نماینده ویژه امریکا در امور ایران گفته که 
ماه مه 2018 )اردیبهشت ماه 1397( به این سو، 
بیش از 20 کش��ور واردات نفت خام خود از ایران 
را به صفر رسانده اند، این در حالی است که شواهد 
نش��ان می دهد در بدبینانه      ترین حالت، دست کم 
چین و ترکیه قصد ندارند از تصمیم امریکا تبعیت 
کنند و کشورهایي مانند کره جنوبي و هند هم براي 

قطع خرید نفت ایران آمادگي ندارند.
چین قص��د دارد تحریم های نفت��ی امریکا علیه 
صنعت نفت ایران را زیر پا بگذارد و گنگ شانگ، 
سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفته همکاری 
معمول انرژی تحت قانون بین المللی بین ایران و 
سایر اعضای جامعه جهانی قانونی است، بنابراین 
باید به آن احترام گذاش��ت و حفظش کرد. گنگ 
گفته است: » چین به ش��دت مخالف تحریم های 
یکجانبه امریکا است. ما از امریکا می خواهیم به طور 
جدی به عالیق و نگرانی های چین احترام بگذارد 
و اقدامی در جهت زیرپاگذاش��تن این خواسته     ها 
انجام ندهد. ما همچنان به حقوق و عالیق قانونی 
خود در تجارت چین ادامه می دهیم«. دولت ترکیه 
نیز دیروز در واکنشی جدید، تحریم های امریکا را 
»بچگانه« خواند و گفت :»ایاالت متحده گفته که 
قصد دارد معافیت های تحریم��ی را لغو کند. این 
تصمیم کشورهای زیادی را تحت تأثیر قرار خواهد 
داد.«  کارن کوستانیان ، تحلیلگر مسائل اقتصادی 
با اشاره به موضع ترکیه گفته است:  »تصور می کنم 
اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت ایران به 
صفر برسد، ممکن نباشد. پیش بینی می کنم که 

چین و ترکیه به خرید نفت از ایران ادامه دهند.«
 طوفان مسکو بعد از سکوت 24ساعته

روس     ها هم بعد از یک س��کوت24 ساعته ، دیروز 
موضعی س��فت و س��خت مقابل تصمیم امریکا 
گرفتند. »س��رگئی الوروف« وزی��ر امور خارجه 
روس��یه دیروز در هش��تمین کنفران��س امنیت 
بین الملل در مسکو گفت: »واشنگتن و متحدانش، 

کشور     هایی را که مطابق با میل آنها رفتار نکنند، 
ب��ا تحریم ه��ای غیرقانونی مج��ازات می کنند.« 
وی هشدار داد :»اقدامات واش��نگتن، به افزایش 
تنش      ها در منطقه دام��ن می زند.«  وزارت خارجه 
روس��یه هم در بیانیه ای که روز سه      شنبه منتشر 
شد، هدف فش��ارهای امریکا علیه ایران را تبدیل 
کردن این کشور به »مذاکره کننده ای فرمان بردار « 
دانس��ت. در بیانیه روس     ها که بخش انگلیس��ی 
خبرگزاری اس��پوتنیک آن را منتشر کرده، آمده 
است:»به رغم اطمینان بخشی های منظم آژانس 
بین المللی ان��رژی اتمی مبنی بر اینک��ه ایران به 
دقت تمامی تعهداتش را اجرا کرده، واش��نگتن، 
بر پایه ادعاهای بی اساس این کشور را به داشتن 
بلندپروازی های مخفیانه موش��کی و هس��ته ای 
متهم می کند. هدف، افزایش فش��ارهای بیرونی 
روی ایران بر پایه بهانه های س��اختگی است تا در 
فرایندی مغایر قوانین بین المللی، تغییر حاکمیت 
یک نظام مس��تقل از بیرون حاصل شود.«  وزارت 
خارجه روسیه درباره این اقدام دولت امریکا گفته 
است: »ایاالت متحده با برگزیدن چنین ابزار     هایی 
که عماًل تاکتیکی برای اختناق اقتصادی هستند 
مرتکب اشتباه شده و به زندگی مردم عادی ایران 
لطمه زده تا ایران را به مذاکره کننده ای فرمان بردار 
و آماده معامله طبق ش��رایط امریکا تبدیل کند. 
چنین سیاستی اقتدار بین المللی امریکا را تقویت 
نخواهد کرد. بقیه کشورهای دنیا به خوبی شاهد آن 
هستند که سیاست های واشنگتن، ستیزه جویانه تر 
و خطرناک تر شده اس��ت.«  وزارت خارجه روسیه 
گفته که امریکا با بهانه های س��اختگی در تالش 
برای افزایش فش��ار علیه ایران و تغییر حاکمیت 

یک نظام مستقل از بیرون است. 

  نفیو: هیچ نشانه بی ثباتی نمی بینم
با تش��دید واکنش های بین الملل��ی به تصمیم 
دولت امریکا درباره تمدید نکردن معافیت های 
تحریم کش��ور     هایی که از ای��ران نفت می خرند 
ناظران می گویند ک��ه احتمال موفقیت رویکرد 
تحریمی امریکا اندک اس��ت. »ریچ��ارد نفیو«، 
مقام سابق وزارت خارجه امریکا که از او را جزو 
معماران اصلی تحریم های هسته ای علیه ایران 
می شناس��ند گفته که دلی��ل اقدامات عجوالنه 
دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا علیه 
ای��ران ، س��رخوردگی از ثبات حکوم��ت ایران 
است. نفیو در یادداش��تی که روز سه      شنبه روی 
وب سایت»مرکز سیاست های انرژی در جهان « 
منتشر شد، نوشته است:  »از نخستین ماه های 
سال 2019 آشکار شده که دولت ترامپ از ثبات 
نسبی حکومت ایران سرخورده شده است.«نفیو 
می گوی��د: »س��ال 2018، اظهارنظره��ای 
گسترده ای از مقام های ارش��د امریکایی با این 
مضمون ش��نیده      می ش��د که ای��ران تنها چند 
ماه و چند ضربت ش��دید برای فروپاشی فاصله 
دارد. اعتراضات و آشفتگی های سیاسی در این 
کشور ادامه دارند اما هیچ نشانه معقولی از وجود 
ناآرامی های اس��تثنایی در آن دیده نمی ش��ود. 
«در ادامه یادداش��ت مقام سابق امریکایی آمده 
اس��ت: »حکومت، از لحاظ سیاس��ی، استحکام 
معقولی دارد و هیچ نشانه ای از جدایی نیروهای 
امنیتی از آن دیده نمی ش��ود.« رویترز پا از این 
هم پیش تر گذاشته و نوش��ته که قیمت بنزین 
در امریکا در س��ال جاری می��الدی تاکنون 2۵ 
درصد افزایش یافته که تحریم های نفتی ترامپ 
علیه ایران سهم به سزایی در این افزایش قیمت 

داشته است. رویترز می گوید بهای بنزین در سال 
جاری حدود 2۵ درصد افزایش داشته و باال     ترین 
نرخ افزایش بهای بنزین در سه سال اخیر را رقم 
زده است. تحریم های دولت ترامپ علیه صادرات 
نفت خام ای��ران به این موضوع مرتبط اس��ت و 
اقدام اخیرش برای تشدید تحریم      ها هم می تواند 
به زودی سبب ش��ود بهای بنزین حتی بیشتر 
از این هم افزایش یابد.« دمیتری مارینچینکو، 
مدیر بخش شرکت های آژانس رده بندی فیتچ، 
هم معتقد اس��ت: »چنین روندی، خطر جدی 
برای اقتصاد امریکا محس��وب می ش��ود و این 
مسئله به خصوص با توجه به نزدیکی انتخابات 
ریاست جمهوری س��ال آینده در ایاالت متحده 

اهمیت زیادی خواهد داشت.«
 هشدار ظریف به ترامپ درباره »تیم ب«

وزیر امور خارجه ای��ران در توئیتی با اش��اره به 
اقدامات مخرب چهار نفر از اطرافیان رئیس جمهور 
امریکا که نام آنها با »ب« شروع می شود، به ترامپ 
هش��دار داد. »محمد جواد ظری��ف« در صفحه 
شخصی توئیتر خود با قراردادن بخشی از ویدئوی 
صحبت های »مایک پمپئو« وزیر خارجه امریکا 
درباره اقدامات نادرس��تی که در س��ازمان سیا 
انجام می دهند، نوش��ت: »پمپئو، شما به همین 
کار ادامه می دهید. اما ترامپ، مراقب باش. شعار 
تبلیغاتی تو مبارزه ب��ا مداخالت )نظامی( گزاف 
و هزینه بار بود«. وی با اش��اره به اقدامات »جان 
بولتون« مشاور امنیت ملی کاخ سفید، »محمد 
بن سلمان « ولیعهد سعودی، »محمد بن زاید« 
ولیعهد ابوظبی و »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی، به ترامپ هش��دار داد: »دار 
و دس��ته توطئه چیناِن جنگ طلب و قاتل، تیِم 
ب بدنام، برای چیزی بیش��تر از اینکه تو سودای 
آن را داری، نقشه می کشند«. وزیر خارجه ایران 
سپس به ترامپ توصیه کرد که فیلم هالیوودی 
»وایس« درباره پشت پرده فعالیت »دیک ِچنی« 
معاون رئیس جمه��ور امری��کا در زمان »جورج 
بوش پس��ر « را تماش��ا کند. فیلمی که ظریف از 
پمپئو توئیت کرد، صحبت های وی در دانشگاه 
»ای ان��د ام « تگزاس درباره زم��ان حضور وی در 
ریاست سازمان جاسوسی »س��یا« است که در 
آن می گوید: »وقت��ی من رئیس س��یا بودم، ما 
دروغ می گفتیم، فریب��کاری می کردیم، دزدی 
می کردیم. ما ب��رای این کار     ها ی��ک دوره کامل 
آموزشی داشتیم«. وی همچنین در توئیت قبلی 
خود، چهار نفر بولتون، بن سلمان، بن زاید و بی بی 
)نتانیاهو( را در گروهی به نام »تیم ب « دس��ته 
بندی کرده و نوشته بود اعضای این گروه برای هر 

جنایتی از مصونیت برخوردار هستند. 
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»صفر شدن « احتمال صفر شدن صادرات نفت ایران 

ریچاردنفیو:هیچنشانهایازبیثباتیدرایراندیدهنمیشود

هنوز قتل فجیع    گزارش  یک
جمال خاشقجی 
در کنسولگری عربس�تان در ترکیه از اذهان 
عمومی جهان پاک نش�ده، آل سعود در یک 
اعدام دس�ته جمعی، گردن 37 نف�ر، عمدتًا 
ش�یعه، را زد؛ اقدامی که ناظ�ران می گویند 
نتیج�ه حمایت ه�ای دولت ه�ا، رس�انه     ها و 

شرکت های غربی است. 
خبرگزاری رسمی عربستان سعودی روز گذشته 
گزارش داد، دولت این کشور 37 نفر را به اتهام 
»تروریسم« مجرم شناخته و اعدام کرده است. 

بر اس��اس این گزارش، ی��ک نفر بع��د از اعدام 
مصلوب ش��ده  اس��ت؛ مجازاتی که برای جرائم 
بسیار س��نگین استفاده می ش��ود و برای ایجاد 

ترس صورت می گیرد.
 اعدام در عربستان معموالً گردن زدن است و در 
مواردی سر بریده در مأل عام به نمایش گذاشته 
می ش��ود که به آن مصلوب ک��ردن می گویند و 

عربستان می گوید شرع اسالم آن را مجاز می داند.  
فعاالن حقوق بشر گفتند عمده کسانی که اعدام 
شده اند ش��یعه بودند. آدم کوگل، پژوهشگر در 
س��ازمان دیده بان حقوق بش��ر اعالم کرد: »از 
مجموع 37 تنی که همزمان اعدام ش��دند، 33 

تن شیعه بودند.« 
این اعدام     ها در مناطق ریاض، مکه مکرمه، مدینه 
منوره، القصیم، عسیر و منطقه الشرقیه صورت 
گرفت. فعاالن ش��بکه های اجتماعی و کاربران 
اینترنتی عربستان سعودی می گویند که 32 نفر 
از اعدام شدگان، شیعه و از منطقه قطیف، روحانی 
و طالب علوم دینی منطقه شرقیه هستند. گروه 
»ثوار الشیخ الشهید النمر« هم شیعه بودن 32 
نفر از افراد اعدام شده را تأیید کرده است. روزنامه 
نیویورک تایمز نوشت: یکی از 37 نفری که توسط 
سعودی     ها اعدام ش��دند، یک نوجوان بود که در 
آستانه ورود به یکی از دانشگاه های امریکایی بود.  
اقدامات عربستان علیه ش��یعیان در چند سال 

اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. آل سعود 
در ژانویه سال 201٦، 47 نفر از جمله شیخ نمر 
روحانی برجسته شیعه را اعدام کرد و پس از آن 
و به ویژه از سال 2017، پس از کشته شدن یک 
کودک و یک مرد پاکستانی در قطیف در استان 
شرقیه هدف گلوله قرار گرفتند و کشته شدند و 
از آن زمان به بعد این شهر ناآرام است. گفته شده 

بخشی از ش��هر عوامیه در این استان مدتی در 
محاصره نیروهای امنیتی بوده است. 

 واکنش ها
سازمان عفو بین الملل در واکنش به اعدام بیش 
از 30 نفر در یک روز در عربستان سعودی، آن را 
»ابزاری« برای »سرکوب اقلیت شیعه« توصیف 
کرد. س��ازمان عفو بین الملل در صفحه توئیتر 
عربی خود نوش��ت: اعدام جمعی که عربستان 
س��عودی اجرا ک��رد، دلیلی اس��ت هولناک بر 
اینکه زندگی  انس��ان     ها نزد مقامات ]سعودی[ 
ارزش��ی ندارد؛ مقاماتی که مجازات همیشگی 
اعدام را ابزاری سیاس��ی کرده اند برای سرکوب 
معارض��ان یعنی اقلیت ش��یعه در کش��ور. این 
س��ازمان بین الملل��ی »محاکمه « ای��ن افراد را 
»ظالمانه« توصیف کرد و برخی از آن محاکمه     ها 

را »غیرقانونی « دانست. 
رژی��م آل س��عود در حال��ی دس��ت ب��ه اعدام 
دسته جمعی می زند که هنوز قتل فجیع جمال 
خاشقجی در ترکیه از افکار عمومی جهان پاک 
نش��ده اس��ت. ناظران می گوین��د حمایت های 
غرب باعث ش��ده ریاض دس��ت به این اقدامات 
بزند. »علی احمد « فعال و تحلیلگر س��عودی از 
واش��نگتن در صفحه توئیتر خود نوشت : » این 
اعدام دس��ته جمعی بدون حمایت خارجی     ها از 
جمله حمایت های مشخص شرکت ها، رسانه     ها 

و دولت     ها امکان پذیر نبود.« 
 محمدجواد ظریف، وزیر خارج��ه ایران بامداد 
چهار    شنبه به اقدام حکومت عربستان سعودی 
در اعدام 37 نفر زندانی در این کش��ور واکنش 
نشان داد. ظریف در توئیتر یادآوری کرده دولت 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا بعد از چشم 
بس��تن به اقدام رژی��م س��عودی در مثله کردن 
جمال خاش��قچی، روزنامه نگار منتقد سعودی، 
این بار هم اعتراضی به اعدام این 37 نفر نکرده 
است. وزیر خارجه ایران در توئیتر نوشت: »بعد از 
چشم بستن به روی مثله کردن یک روزنامه نگار 
منتقد س��عودی حاال که عربس��تان س��عودی 
س��ر 37 نفر را در یک روز از تن جدا می کند- و 
حتی یک نفر را دو روز بعد از عید پاک به صلیب 
می کشد- کوچک ترین صدایی از دولت ترامپ 
شنیده نمی شود. عضویت در تیم »بي« - بولتون، 
بن س��لمان، بن زاید و بی بی - باعث مصونیت در 

برابر ارتکاب به هر جنایتی می شود.«

  گزارش  2

بازگشت السيسي به مبارک 
در پوسته دموکراتيک!

هیئت عالی انتخابات مصر اعالم کرد بیش از 44درصد )27 میلیون نفر( از 
واجدان شرایط در همه پرسی مصر شرکت کرده اند که از این بین، 88درصد 
به آن »آری« گفته اند. اخوان المس��لمین و بس��یاری از گروه های مخالف 
شرکت در این همه پرسی را تحریم کرده بودند. اما این همه پرسی مصر را 

وارد چه دورانی خواهد کرد؟
بر اساس تغییرات جدید، السیسی می تواند دوره ریاست جمهوری خود را 
که در سال 2022 به پایان می رسد، دو سال دیگر تمدید کرده و برای یک 
دوره دیگر کاندیدا شود. به این ترتیب عمالً  السیسی تا سال 2030 در قدرت 
خواهد ماند. همچنین اصالحات اخیر یک چهارم کرسی های مجلس را به 
زنان اختصاص خواهد داد و نقش ارتش را در اداره امور کشور تقویت کرده 
و نیز اختیارات ریاست جمهوری را بر دستگاه قضایی نیز گسترش می دهد. 
با توجه به اختیارات بسیار وسیعی که به السیسی در همه پرسی اخیر داده 
شده است، اصالحات جدید در مصر بار دیگر کشور را به دوران حاکمیت 
حسنی مبارک و انور س��ادات بازمی گرداند چرا که عماًل تنها پوسته ای از 
نظام دموکراتیک با انتخابات آزاد و قانونی در این کشور باقی خواهد ماند 
و این در تقابل با خواسته های انقالب فوریه مردم مصر در سال 2011 قرار 
می گیرد. این در حالی است که السیسی در س��ال 2014 اعالم کرده بود 
که تنها برای یک دوره رئیس جمهور مصر خواهد بود و در انتخابات بعدی 
شرکت نخواهد کرد. اما عماًل وی در مسیر ایجاد دیکتاتوری کامل در مصر 
قدم برداشته است. در واقع السیسی در حال پیمودن همان مسیری است که 
انور سادات و حسنی مبارک رؤسای جمهور مصر پیمودند و سرنوشت اولی 
ترور و دومی نیز انقالب بود. با اصالحات قانون اساسی، رئیس جمهور حتی 

اختیاراتی بیش از دوران حسنی مبارک نیز خواهد داشت. 
نکته مهم این اصالحات اینکه عربستان به ش��دت به دنبال تداوم قدرت 
السیسی در مصر است. پیش از تصویب اصالحات قانون اساسی مصر روزنامه 
الشرق اعالم کرد، فرستاده و نماینده محمد بن سلمان برای رایزنی با مقامات 
مصری خبر از گفت وگوهای رضایت بخش و مطمئن با »علی عبدالعال « 
رئیس پارلمان مصر و وعده پاداش به نمایندگان پارلمان به منظور موافقت با 
تغییرات مدنظر ریاض در قانون اساسی مصر داده است. اما راز این حمایت    ها 
چیست؟ نظام سیاسی عربستان در طبقه بندی نظام های پادشاهی مطلقه 
جای می گیرد. ویژگی اصلی نظام پادش��اهی عربس��تان محافظه کاری و 
مخالفت با هرگونه تغییر وضع موجود اس��ت. شروع موج بیداری اسالمی 
در جهان عرب از سال 2011 عربستان را وارد نوعی هراس راهبردی کرد، 
چرا که موفقیت هرگونه حرکت انقالب��ی در جهان عرب به معنای به لرزه 
درآمدن پایه های دیکتاتورهای عربی است. در واقع ریاض سعی کرده است 
از هرگونه انقالبی در جهان عرب جلوگیری کند چرا که مردم عربستان نیز 
در برهه کنونی ادراک متفاوت تری نسبت به سیستم پادشاهی عربستان 
دارند و فراگیر شدن انقالب و تغییر در جهان عرب می تواند مردم عربستان 
را نیز به حرکت وادارد. به همین دلیل ریاض در کشورهای انقالبی سعی دارد 
مهره    هایی را حمایت کند که ضامن حفظ وضع موجود بوده و منافع ریاض 
را برآورده کنند. در مصر نیز عبدالفتاح السیسی به خوبی توانسته خود را با 
سیاست های ریاض تطبیق دهد و به همین دلیل بهترین گزینه برای ریاض 
است. به همین دلیل عربس��تان از این هراس دارد که با پایان یافتن مدت 
ریاست جمهوری السیس��ی گروه های مخالف عربستان به قدرت برسند. 
اخوان المس��لمین مهم  ترین گزینه برای بازگشت به قدرت در مصر است. 
هرچند که مصر این گروه را تروریستی اعالم کرده اما با توجه به نفوذ این 
جنبش در بین مصری    ها بسیار بعید است که برای همیشه بتوانند اخوانی    ها 
را از انتخابات دور نگه دارند. پیروزی اخوان المسلمین در انتخابات مصر پس 
از انقالب 2011 باعث شد عربستان دچار نوعی هراس شود چرا که اسالم 
سیاسی اخوان، تهدیدی برای عربس��تانی بود که از اسالم سیاسی دوری 
می کرد. تأکید اخوانی    ها بر انتخابات و رأی مردم نیز باعث ش��د عربستان 
این گروه را به عنوان دشمن اصلی خود در جهان اهل سنت معرفی کند. 
در شرایط کنونی عربستان سعی دارد تمامی ابزار    ها را برای بقای السیسی 
در قدرت به کار بگیرد و به همین دلیل از اصالحات قانون اساسی مصر که 

تداوم قدرت السیسی را تضمین می کند، حمایت کرد. 
السیسی در حالی سعی دارد که فصل جدیدی از دیکتاتوری را در مصر 
بنیان نهد که همواره از سوی نهادهای حقوق بشری مورد فشار بوده است. 
این نهاد    ها سرکوب های دوران السیسی را در تاریخ مصر بی سابقه اعالم 
کرد اند. بازداش��ت و زندانی کردن هزاران اخوانی و اعدام صد    ها تن دیگر 
پیش از این السیس��ی را در قامت یک دیکتاتور معرف��ی کرده بود اما در 
ش��رایط کنونی وی موانع قانونی دیکتاتوری خود را نیز از میان برداشته 
اس��ت. با توجه به خیزش مجدد کش��ورهای عربی به ویژه در سودان و 
الجزایر دیکتاتورهای منطقه به ش��دت به دنب��ال تحکیم موقعیت خود 
هستند چرا که این خیزش    ها یک بار در سال 2011 در مصر یک دیکتاتور 
را از قدرت به پایین کشید و در ش��رایط کنونی السیسی نیز به شدت از 
این هراس دارد که قربانی انقالبی جدید در مصر شود. با توجه به سابقه 
سرکوب های السیسی در پنج سال گذشته به نظر می رسد که در صورت 
موفقیت انقالب در سودان و الجزایر، فعال شدن مجدد انقالبی    ها در مصر و 
شروع جمعه های انقالبی در این کشور چندان دور از انتظار نباشد. به ویژه 
که هم اسالم گرا    ها و هم ملی گرا    ها اصالحات جدید قانون اساسی را تالش 

السیسی برای تحکیم دیکتاتوری عنوان کرده اند. 
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 خشم صهیونیست      ها از سندرز 
اظهارات برنی سندرز، سناتور امریکایی درباره نژادپرست بودن دولت 
نتانیاهو، خشم و اعتراض صهیونیست      ها را به دنبال داشته و آیپک بدون 
آوردن نام س��ندرز در حساب توئیتری خود نوش��ت: »ما از پیوندهای 
نزدیک بین دولت      ها و مردم نفع می بریم. توهین رهبران سیاس��ی به 
دولت انتخاب ش��ده به صورت دموکراتیک در اس��رائیل، برای نزدیک 
نگه داشتن روابط و پیشبرد صلح غیرسازنده است.«به گزارش فارس، به 
نوشته پایگاه اینترنتی »عاروتص شوع « »زاچی هانگبی« وزیر همکاری 
منطقه ای نتانیاهو و عضو ارشد حزب محافظه کار وی نیز در مصاحبه با 
یک شبکه تلویزیونی رژیم صهیونیستی گفت: »ما سخنانی مانند آنچه 

سندرز گفت و واقعاً عجیب بود را محکوم می کنیم.«
-----------------------------------------------------

 فشار روسیه، امریکا و چین بر طالبان برای مذاکره 
روسیه، امریکا و چین این هفته برای تحت فشار قرار دادن شبه نظامیان 
طالبان به برگزاری مذاکره با سیاس��تمداران و فعاالن مدتی افغان تالش 
خواهند کرد که گامی مهم در روند پایان دادن به جنگ افغانستان محسوب 
می شود. به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، نمایندگان این سه کشور روز 
پنج  شنبه در مسکو به امید تسریع روند مذاکرات با طالبان که اخیراً شکست 
خورده بود، دیدار خواهند داشت. هدف این مذاکرات رو در رو شدن طرفین 

افغان، کاهش تنش      ها و حرکت به سوی مذاکرات رسمی است. 
-----------------------------------------------------

 تل آویو : مصر همچون گنجی استراتژیک برای ما است
یک ژنرال اسرائیلی با اش��اره به میانجیگری های مصر میان حماس و 
این رژیم تأکید کرد، نقش��ی که مصر در نوار غزه ایفا می کند به منزله 
گنجی استراتژیک برای اس��رائیل و در راستای رویکردهای آن درباره 
غزه است. به نوشته روزنامه فرامنطقه ای رأی الیوم، ژنرال عیران لیرمان، 
معاون رئیس مؤسس��ه پژوهش های استراتژیک و امنیتی قدس گفته 
که اسرائیل می خواهد با فرضیه مدیریت درگیری ها، نقش مصر را در 
غزه تثبیت کند چراکه توافقنامه صلح اسرائیل- مصر از 40 سال پیش 
تاکنون در مقابله با تهدیدات امنیتی در شبه جزیره سینا و نیز نفوذهای 

خارجی به دریای مدیترانه موفق عمل کرده است. 

تداوم تقالی غربی- عربی 
برای مهندسی انقالب سودان 

یک مس�ئول وزارت خارجه امریکا بر حمایت کشورش از خواسته 
قانونی مردم سودان برای تشکیل دولتی مدنی در این کشور تأکید 
کرد، هرچند در این زمین�ه صرفًا جز توصیه دو ط�رف به همکاری 
کاری انجام نداد تا مش�خص ش�ود که رویکرد امریکا در این زمینه 
القای حس حمایت به مردم و از طرفی زمان خریدن برای کشورهای 
عربی به رهبری سعودی برای پیدا کردن مهره های نفوذی در میان 
انقالبیون و مهندس�ی دولت آینده غیرنظامی س�ودان خواهد بود.

به گزارش ایسنا، ماکیال جیمز، معاون دستیار وزیر امور خارجه امریکا در 
گفت وگو با خبرگزاری فرانس��ه اظهار کرد: ما از درخواست مشروع مردم 
سودان برای تشکیل دولتی که توسط جامعه مدنی هدایت شود، حمایت 
می کنیم. ما در اینجا دو طرف را به همکاری با هم برای پیشبرد این طرح 
در سریع     ترین زمان ممکن تشویق می کنیم.  جیمز گفت: مردم سودان به 
شکلی آشکار آنچه می خواهند را ابراز داشته اند.  این مسئول وزارت خارجه 
امریکا اظهار کرد: ما می خواهیم در این سطح از سودان حمایت کنیم و این 
بهترین راه برای حرکت به سوی جامعه ای اس��ت که در آن حقوق بشر و 
حاکمیت قانون رعایت شده و قادر به حل مشکالت خطرناک پیش روی 
کشور است.  در همین حال، رئیس شورای نظامی انتقالی سودان اعالم کرد: 

قدرت را در اسرع وقت تحویل خواهیم داد. 
 عبدالفتاح البرهان در گفت وگو با سایت شبکه خبری اسکای نیوز عربی با 
این ادعا که اگر الزم باشد امروز از شورای نظامی برویم، همین امروز خواهیم 
رفت، گفت: رایزنی با تمام گروه     ها قطع نشده اس��ت، بدون شک ائتالف 
موسوم به نیروهای » آزادی و تغییر « گروه مؤثری است، رایزنی ادامه دارد و 
پیش بینی می شود که با آنها به توافق برسیم.  وی همچنین عنوان داشت: 
وضعیت اقتصادی وخیم است و نظام س��ابق نقش اساسی ای در وخامت 
اوضاع داشته است و برادران عربستانی، اماراتی و مصری تمامی تالش شان 
را در این خصوص کرده اند؛ سخنانی که آشکارا نشان از تمایل این سه کشور 
برای مدیریت انقالب سودانی    ها علیه دیکتاتوری نظامیان دارد. ارتش در 
11 آوریل پس از اعتراضات مردمی که از دس��امبر گذشته در اعتراض به 
وخامت اوضاع سیاسی و اقتصادی آغاز شد از برکناری عمرالبشیر خبر داد 
و در پی آن نظامیان قدرت را به دست گرفتند که کشورهای غربی به تبعیت 
از کشورهای عربی سرآسیمه این شورا را به رسمیت شناختند. با این حال با 
مقاومت مردم و ادامه تحصن در برابر ستاد مشترک ارتش، به نظر می رسد 
امریکا که نمی خواهد این کشور را از دایره متحدان سعودی خارج سازد، به 

دنبال القای این حس به انقالبیون است که از آنان حمایت می کند.
  انقالبیون کوتاه بیا نیستند

 پس از آنکه ائتالف فراکسیون های آزادی و تغییر نسبت به برخی تالش     ها 
برای برهم زدن تحصن در خارطوم با استفاده از زور هشدار داد، معترضان 
با در دست داش��تن پالکارد    هایی تأکید کردند که از خواسته های خود به 
ویژه انتقال فوری قدرت به حکومتی مدنی دست نمی کشند.  این ائتالف 
هشدار داد، گروه های باقی مانده از حاکمیت سابق و نسخه جدید آن سعی 
دارند تحصن مردم را که به منزله سوپاپ اطمینانی برای این انقالب است، 
در هم بشکنند.  همچنین ائتالف یادش��ده از گروه های مختلف مردم در 
خارطوم و مناطق اطراف آن خواس��ت گروه های خود را به س��مت محل 
تحصن در مقابل فرماندهی کل نیروهای مسلح این کشور حرکت دهند.  
تحصن کنندگان اعالم کردند، حدود 40 تن از نیروهای پلیس نظامی از آنها 
خواستند ایست های بازرسی را از مقابل ورودی های خیابان فرماندهی کل 
جمع کنند اما آنها قبول نکردند و به تحصن خود که 17 روز از آن می گذرد، 
ادامه دادند.  جمعیت شاغلین سودان نیز توئیت کرد: دستگاه های امنیتی 
سرکوبگر تالش دارند تحصن را از چندین جهت در هم بشکنند، ما شاهد 
حرکت خودروهای نیروهای امنیتی بودیم.  این جمعیت از تمامی گروه های 
مخالف و فعاالن در این کشور خواس��ت در محل تحصن حضور یابند و بر 

تعداد موانع ایجاد شده در بخش جنوبی میدان تحصن بیفزایند. 

رهبر جمهوریخواهان سنا:

چپگرایان دموکرات ترامپ را
 استيضاح می کنند

ب�ا وج�ود اینک�ه نانس�ی پلوس�ی، رهب�ر دموکرات  ه�ا و حتی 
س�ناتور س�ندرز از چهره های مطرح ای�ن حزب از ت�رس اینکه 
بازی اس�تعفا مس�یری برای تقویت دوباره ترامپ و دادن تریبون 
به وی و حامیانش باش�د، ت�الش دارن�د دموکرات  ه�ا را از انجام 
اقدام ب�رای اس�تیضاح رئیس جمه�ور امری�کا منص�رف کنند، 
یکی از متح�دان ارش�د دونالد ترام�پ در ح�زب جمهوریخواه 
از انتظ�ار خ�ود درب�اره آغ�از رون�د اس�تیضاح علی�ه او و البته 
اینک�ه چنی�ن پ�روژه اي شکس�ت خ�ورده و در نهای�ت باع�ث 
پیروزی ترام�پ در دور بعد انتخابات خواهد ش�د، س�خن گفت. 
به گزارش ایس��نا، به نوشته روزنامه ایندیپندنت، س��ناتور جمهوریخواه 
لیندس��ی گراهام، رئیس کمیته قضایی س��نای امریکا این پیش بینی را 
در پیامی توئیتری منتش��ر کرد. به گفته او، » چپگرایان رادیکال « اکنون 
کنترل حزب دموکرات را در دست دارند و این بدان معناست که تالش های 
نانسی پلوس��ی، رئیس مجلس نمایندگان امریکا برای جلوگیری از روند 
استیضاح ناکام خواهد ماند.  سناتور گراهام نوشت: نانسی پلوسی رهبری 
حزب دموکرات را در دست ندارد. چپگرایان رادیکال در رأس امور هستند. 
بنابراین من انتظار آغاز روندهای استیضاح علیه دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا را دارم.  رئیس کمیته قضایی س��نا در مصاحبه با شون هنیتی در 
فاکس نیوز گفت، او انتظار » رم کردن « به اصطالح چپ های رادیکال برای 
اس��تیضاح ترامپ را دارد. او گفت از اینکه ترامپ وارد چنین روندی شود 
» تنفر « دارد اما معتقد است گزارش مولر بی گناهی رئیس جمهوری امریکا 
را » اثبات « می کن��د. او پیش بینی می کند که نتیج��ه پایانی فرایندهای 

استیضاح پیروزی مجدد ترامپ در انتخابات 2020 باشد. 
 کاهش دنبال کننده  ترامپ در توئیتر 

دونالد ترامپ به دیدار مدیرعامل توئیتر رفته و بر اساس گفته یک منبع 
آگاه، در این دیدار با او بحث مفصلی درب��اره اینکه چرا تعداد زیادی از 
دنبال کننده های خود را در حساب شخصي اش در توئیتر از دست داده، 
داشته است.  به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این دیدار 
در حالی در روز سه    شنبه و با سازماندهی کاخ سفید صورت گرفت که 
چند ساعت قبل از آن دونالد ترامپ در اظهاراتی به این شبکه اجتماعی 
حمله کرده و آن را متهم به غرض ورزی علیه خ��ود کرده بود.  دونالد 
ترامپ در توئیتی همراه با انتش��ار یک تصویر از دیدار خودش با جک 
دورسی مدیرعامل توئیتر و عده ای دیگر در محل دفتر بیضی کاخ سفید 
عنوان کرد: مالقاتی عالی با جک مدیرعامل توئیتر در کاخ سفید داشتم 
و موضوعات زیادی درباره ش��بکه آنها و بطور کلی دنیای ش��بکه های 
اجتماعی مورد بحث قرار گرفت. مشتاق به حفظ یک گفت وگوی باز با 
او هستم.  دورسی که تاکنون با ترامپ دیدار نکرده بود در توئیتی پاسخ 
داد: از ش��ما به خاطر زمانی که در اختیارم قرار دادید تشکر می کنم. 
توئیتر برای خدمت به یک گفتمان عمومی کلی در اینجا قرار گرفته و ما 
می خواهیم این گفتمان را سالم تر و متمدنانه تر کنیم. از شما به خاطر 
بحث در این باره تشکر می کنم.  یک منبع خبری که جزئیاتی را درباره 
دیدار این دو نفر دریافت کرده، عنوان کرده که دورسی در این دیدار در 
پاسخ به نگرانی های ترامپ درباره از دست دادن دنبال کننده هایش در 
توئیتر گفته که این شرکت برای حذف حساب های جعلی و اسپم تالش 
می کند و بسیاری از افراد مشهور از جمله خود دورسی در نتیجه فعالیت 

این حساب    ها دنبال کننده های خود را از دست داده اند. 

37 نفر به اتهام تروریسم گردن زده شدند
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