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وزیر دفاع سودان از ریاست شورای نظامی استعفا داد

روﯾﺪاد

آغاز رایزنیها برای
تشکیل کابینه اسرائیل

ﭘﯿﺮوزى اراده ﺗﻮده ﻣﻠﺖ

درخواست دولت لیبی
از شورای امنیت

ترامپ دادگاه کیفری بینالمللی را
تهدید کرد
 رئیــس جمهوری آمریکا درخصــوص تحقیقات
دربــاره واشــنگتن یــا اســرائیل بــه دادگاه کیفری
بینالمللی هشــدار داده و تهدید کرد ،هرگونه تالش
از ســوی این دادگاه برای هدفقــراردادن آمریکا یا
اسرائیل یا همپیمانان آن پاسخ تندی به دنبال خواهد
داشت .به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری آناتولی،
درپــی ارائه شــکایت فلســطین بــه دادگاه کیفری
بینالمللی برای آغاز تحقیقات علیه نقضهای رژیم
صهیونیستی ،دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا
در بیانیه ریاســتجمهوری به این دادگاه نســبت به
تــالش برای دادگاهیکردن شــهروندان آمریکایی یا
اسرائیلی هشــدار داد.او همچنین از رأی این دادگاه
مبنیبــر مخالفت با درخواســت انجــام تحقیقات
درباره جنایتهای نیروهای آمریکایی در افغانستان
اســتقبال کــرد و بــا وجــودی کــه دادگاه کیفری
بینالمللی را غیرقانونــی میداند ،رأی مذکور آن را
یــک »پیروزی بینالمللی بزرگ« عنــوان کرد.ترامپ
افــزود :موضع ایــاالت متحده در ارتباط با مســئله
مربوط به شــهروندان آمریکایی ،پایبندی به باالترین
اســتانداردهای قانونی و اخالقی است .پیش از این
دادگاه مذکور درخواســت فاتو بنسودا ،دادستان کل
خود را در خصوص آغاز تحقیقات درباره جنایتهای
جنگی و دیگر جنایتهای ضدانســانی رد کرده بود
که در زمینه اقدام برای بررســیهایی درباره احتمال
ارتکاب جنایتهایی از ســوی نیروهای ارتش آمریکا
در افغانســتان بوده است.در این راســتا ،خبرگزاری
آسوشــیتدپرس آمریکا به نقــل از قضات این دادگاه
اعــالم کرد :تحقیقات مذکــور عادالنه نخواهند بود.
آنها در توجیه موضع خــود تصریح کردند ،احتمال
نمیرود این تحقیقات و پیگیری قضائی موفقیتآمیز
باشند ،زیرا پیشبینی میشود عامالن این جنایتها،
از جمله آمریکا و رهبران جنگ افغانستان همکاری
نکنند.تصمیــم دادگاه کیفــری بینالمللی درباره رد
درخواســت دادســتان کل خود تنها یک هفته پس
از لغو روادید بنســودا توســط واشــنگتن آن هم در
واکنــش به تحقیقاتی اتخاذ شــد که ممکن اســت
درباره ادعاها در زمینه ارتکاب نیروهای آمریکایی به
جنایتهای جنگی در افغانستان انجام شود .بنسودا
نوامبــر  ۲۰۱۷اعالم کرده بود ،از قضــات این دادگاه
درخواست خواهد کرد اجازه دهند تحقیقات درباره
جنایتهای جنگی احتمالی در افغانستان ،بهویژه از
سوی ارتش آمریکا آغاز شود.

ســال  ۲۰۱۱در جریان اعتراضهــای مصر ،مانند
بســیاری از مصریها در میدان تحریر قاهره حضور
داشــتم .حدود هشــت ســال از آن روزها میگذرد
و اکنــون تحــوالت الجزایر و ســودان را بــا دقت و
وســواس دنبال میکنم .به خوبــی میدانم که چه
اتفاقاتی میتواند مســیر تحوالت در این دو کشور را
به سمتوسویی برخالف خواست مردم ببرد.
درحالحاضــر خطــر اعتمادبهنفــس کاذب
معترضــان در الجزایر و ســودان پس از ســرنگونی
بوتفلیقه و البشــیر وجود دارد .ایــن اعتمادبهنفس
میتواند تمام محاســبات را بههم بریزد .معترضان
تاکنــون موفق شــدهاند کــه جو سیاســی حاکم بر
افکار عمومــی در الجزایر و ســودان را کنترل کنند،
اما فعاالن سیاســی و سیاستمداران وابسته کمکم
با واقعیت روبهرو میشــوند و درمییابند که منابع
محدودی در اختیار دارند .ســؤال اساسی در شرایط
فعلی این اســت که این نخبــگان چگونه میتوانند
نســبت به اجرای دقیق قانون اساســی کشورشــان
اطمینان حاصل کنند؟
به نظر میرسد سودانیها و الجزایریها برخالف
هشــت ســال قبل ما مصریها ،نســبت به تحوالت
کشورشــان آگاهتر هستند .آنها به خوبی میدانند که
بــا وجود حضور ژنرالهای ارتش در کنار معترضان،
اهداف آنها با اهداف مردم تفاوتهای اساسی دارد.
حضور نظامیــان در میان معترضان با هدف دفاع از
قدرت عظیمی اســت که رؤسای سرنگونشده برجا
گذاشــتهاند .تحوالت پس از انقالب مصر نشان داد
که نباید در مورد نیت نظامیان افکاری غیرواقعبینانه
و رمانتیک داشــته باشیم .ارتشها معموال عالقهای
به تحویل قدرت نامحدود و گســترده به غیرنظامیان
و جامعه مدنــی با هدف ایجاد آینــدهای دموکرات
ندارند .تحوالت ســالهای اخیــر در جهان عرب به
خوبی نمایانگــر ســادهانگاری و خوشباوری افکار
عمومی اســت .در اختیار قرارگرفتن کنترل کشــور
در دوره انتقالی به نظامیان مانند آن اســت که یک

ﻋﮑﺲReuters :

 با اعــالم نتایــج نهایــی انتخابــات پارلمانی
اســرائیل ،بنی گانتس در تماســی تلفنی پیروزی
رقیبش ،بنیامین نتانیاهو ،نخســتوزیر این رژیم را
تبریک گفــت؛ دفتر رئیسجمهوری اســرائیل نیز
اعالم کرد رایزنیهای رئیسجمهور برای انتخاب
نخســتوزیر از فــردا آغاز میشــود .بــه گزارش
رویتــرز ،دفتــر رئــوون ریولیــن ،رئیسجمهوری
اسرائیل اعالم کرد که او از روز دوشنبه دیدارهایی
را با نمایندگان  ۱۱حزبی که به کنســت )پارلمان(
راه یافتهانــد ،آغــاز میکند و پــس از آن یک نفر
را مأمــور تشــکیل کابینه خواهد کرد .به نوشــته
رسانههای اسرائیل ،این دیدارها »تشریفاتی« است
و پس از برگزاری دیدارها با ســران احزاب ،فرمان
تشکیل کابینه برای پنجمینبار به بنیامین نتانیاهو
خواهــد رســید .رئیسجمهوری اســرائیل برای
جلوگیری از شائبههای احتمالی خواسته است که
این دیدارها ،برای نخستینبار مستقیم از رسانهها
و اینترنــت پخش شــوند.رهبران احزاب مخالف
بنیامین نتانیاهو با اشــاره به ســه پرونده قضائی
علیه بنیامین نتانیاهو ميگویند که عمر این دولت
نتانیاهــو طوالنی نخواهد بود و برنــده انتخابات
بعدی ائتالف آبی -سفید خواهد بود .با این حال،
نتانیاهو با رد اتهامهای خود گفته اســت حتی در
صورت صدور کیفرخواســت ،تبرئه خواهد شد.از
سوی دیگر ،میان چهرههای برجسته حزب لیکود
بــرای انتصاب بــه وزارتخانههــای مهم رقابت
آشــکار درگرفتــه و از جملــه آوی دیختر ،رئیس
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در دوره
منحلشــده مجلس ،خواسته که وزیر دفاع شود.
اما نتانیاهو برای تشکیل دولت ناچار است شماری
از پســتهای مهم وزارتی را بــه احزاب کوچک
بدهــد تا با او متحد شــوند.آویگدور لیبرمن ،رهبر
حزب »اسرائیل ،خانه ما« که خواهان بازگشت به
پست وزارت دفاع است ،از بعد از روز انتخابات به
ســفر خارج رفته است؛ تحلیلگران در رسانههای
این کشــور گفتهاند ،لیبرمن خواســته به نتانیاهو
نشــان دهد که او بــرای ورود به ائتــالف دولت
جدیــد التهابی نــدارد مگر آنکــه نتانیاهو حاضر
شود خواســتههای لیبرمن درباره خدمت سربازی
یهودیان اولترا مذهبی را بپذیرد اما در آن صورت،
احــزاب مذهبــی وارد دولت نمیشــوند».اتحاد
احزاب راســت« ،به رهبری ربای و سرتیپ خلبان
رافی پرتز ،نیز پســتهای وزارتــی معینی را برای
خود طلب کرده و مهمتــر از آن ،خواهان الحاق
فوری شهرکهای بزرگ یهودی در اراضی اشغالی
کرانه باختری به خاک اســرائیل شده است .حزب
»کوالنو« نیز گفته اســت فقط در صورتی که رهبر
آن ،موشه کاخلون ،در مقام وزیر دارایی ابقا شود،
حاضر است بخشی از دولت تازه باشد اما نتانیاهو
خواسته که »کوالنو« اصوال با لیکود ادغام شود.

»دوروزه ،دو رهبر را ســرنگون کردیم«؛ این نخستین شعاري بود که
معترضان ســوداني پس از استعفاي احمد عوض بنعوف ،که پس از
عمر البشــیر ریاست حکومت را به دســت گرفته بود ،در خیابانها سر
دادند .برخی دیگر تصاویري از کشتهشدگان در جریان اعتراضها را در
دســت داشتند و شعارهایی نظیر »خون شهدا جاری شد ،شب فریاد را
ساقط کرد« سر ميدادند .معترضان سوداني که از ماه دسامبر گذشته
بهخاطر فقر و فســاد دســت به تظاهــرات زدهاند ،این بــار نیز پس از
استعفاي عوض بنعوف با شور و هیجان به خیابان ریختند و همچنان
ميگویند تا پاكســازي تمامي عناصر وابسته به دولت البشیر و تشکیل
دولت مردمي دســت از اعتراض برنميدارند .به گــزارش خبرگزاري
رویترز ،وزیر دفاع ســودان که پس از سرنگوني علیه البشیر سوگند یاد
کرده بود ،یک روز پس از کودتاي ارتش اســتعفا کرد و جای خود را به
ژنرال عبدالفتاح برهان داد .او در نطقی تلویزیونی اعالم کرد که ژنرال
عبدالفتاح برهان بهجای او مقام ریاســت شــورای نظامی را بر عهده
میگیرد .او همچنین ادامه داد :برادر دکتر کمال عبدالمعروف الماحی
بشیر را از پســت معاونت رئیس شــورای نظامی انتقالی برکنار کردم
چراکه اصرار داشــت این پســت را ترک کند .اما سودانيهاي معترض
فرماندهان ارتشــی را بخشی از حاکمیت پیشین به رهبری عمر البشیر

میدانند و خواهان تشکیل دولت موقت بدون دخالت نظامیان هستند.
منابــع ســودانی میگوینــد ،البرهان جــزء گروهی بود که به البشــیر
برکنــاریاش از ریاســتجمهوری را ابالغ کرد .البرهــان عضو هیچ گروه
سیاســی و جریان اسالمگرایی نیست و نظارت بر نیروهای سودانی در یمن
را برعهده داشــته و فردی متعهد در وظایف خود بوده است .او در اولین
فرمان خود بعد از ادای ســوگند ،دســتور آزادی تمامی افسرانی را صادر
کرد کــه از تظاهرکننــدگان حمایت کرده بودند و همچنیــن معترضان را
به گفتوگو و نشســت فراخواند .به گفته برخي منابع ،البرهان با رهبران
احزاب االمه ،کمونیســت ،کنگره ،الناصری و بعث درباره تشــکیل دولت
صحبت خواهد کرد.
در اولین واکنش» ،جمعیت شــاغلین ســودان« کــه در رأس جنبش
اعتراضی قرار دارد ،کنارهگیری بنعــوف از منصبش و انتخاب عبدالفتاح
البرهان را »پیروزی اراده توده ملت« خواند .در بیانیه این گروه آمده است:
از مردم سودان در تمام شهرکها ،محلهها ،شهرها ،روستاهای خارطوم و
اقلیمهای مختلف میخواهیم بــه خیابانها بیایند و به میدانهای محل
تحصــن در برابر فرماندهی کل ارتش و مقرهای یگانهای مختلف ارتش
رفته و در طول شب در آنجا بمانند تا قدرت به طور کامل به دولت مدنی
انتقالی واگذار شود.

 ۳شرط معترضان
از ســوي دیگر ،نیروهای آزادی و تغییر در ســودان سه خواسته اصلی
را براي پایــاندادن به تحصن مقابل مقر فرماندهی کل نیروهای مســلح
مطرح کردند .آنان خواستار تضمین روند انتقال فوری قدرت به یک دولت
مدنی انتقالی شــدند که این امر از طریق شــورای رهبری گروههای آزادی
و تغییــر صورت بگیــرد و همچنین هرگونه تصمیمات خودســرانه که نه
بــه نمایندگی از گروههای آزادی و تغییــر و نه به نمایندگی از مردم اتخاذ
شده اســت ،ملغا شــود .آنها همچنین بر لزوم برگزاری محاکمه عادالنه
برای تمامی شــخصیتهای برجســته نظام کــه در جنایتها علیه ملت
دســت داشــتهاند ،تأکید کردند تا این افراد به دلیل آنچه مرتکب شدهاند،
بازخواســت شــوند.ناظران بر این باورند که بنعوف از سران نظام البشیر
بود و ظاهرا او گوســفند قربانی اجرای کودتایی بود که از رهگذر تشــکیل
شــورای نظامی ،برقراری وضعیت فوقالعاده ،انحالل دولت و لغو عمل
به قانون اساسی صورت گرفت تا کسانی زمام امور را بر عهده گیرند که به
معنای واقعی تغییر کرده باشــند و تصمیماتی اتخاذ کنند که خشم مردم
را فرونشاند؛ زیرا عوض بنعوف و دیگر نظامیان مورد خشم مردم هستند؛
ژنرالهایــي کــه در رأس کودتا بودند به خوبي میدانند که خشــم مردم
میتواند به کودتایی علیه کودتای آنان بدل شود.

سرنوشت مصر
عبرتی برای سودان و الجزایر
اﺣﻤﺪ ﻋﺒﻮدو  .ﻣﺸﺎور ﺳﺮدﺑﯿﺮ اﯾﻨﺪﯾﭙﻨﺪﻧﺖ
ملت گروگان اراده و میهنپرســتی افراطی نظامیان
شود .در چنین شرایطی هر فردی که با منافع ارتش
مخالفت ورزد ،با برچســب »خائن بــه میهن« طرد
خواهد شد.
شــرایط الجزایر و ســودان بهگونهای اســت که
احتمال لغزش دومی به مســیری کــه مصر پیمود
بیشــتر اســت .در ســال  ۲۰۱۱و در پی اعتراضهای
گســترده مردم ،ارتش مصر حســنی مبارک را برکنار
کرد و کشور وارد دوره انتقالی پر از هیاهو و درگیری
شــد ،بهطوریکه خونینتریــن دوران تاریخ معاصر
مصــر در آن روزها رقــم خورد .بعدهــا ژنرالهای
مصری با سرنگونی حکومت محمد مرسی قدرت را
به طور کامل در دســت گرفتند و امیدها برای ایجاد

تغییر مثبت در مصر را از بین بردند.
خیزش مردم در مصــر در ابتدا الگویی بود برای
مردم دیگر سرزمینهای تحت سلطه رئیسان مستبد،
اما طولی نکشید که ورق برگشت و عقبنشینیهای
متعدد باعث شــد تــا ژنرالهای مصــری قدرت را
در اختیــار بگیرند و به الگویی بــرای نظامیان دیگر
کشورهای درگیر ناآرامی تبدیل شوند .آنها به خوبی
آموختند که چگونــه میتوان در پی خیزش مردمی
قدرت را به طور کامل قبضه کرد.
در الجزایر ،احمد قائد الصــالح ،فرمانده ارتش،
در پــی برکناری عبدالعزیــز بوتفلیقه بــا تبعیت از
قانون اساســی و پذیرش حاکمیت قانون ،راه را برای
تغییراتــی هرچند جزئــی در ســاختارهای رژیم باز

کرد ،اما در ســودان ژنرالها پس از بازداشــت عمر
البشیر ،قانون اساسی مصوب سال  ۲۰۰۵را بیاعتبار
دانســتند و با اعالم حکومتنظامی ،شورای نظامی
برای اداره سودان تشکیل دادند.
این حقیقت تلخ در جهان عرب مشهود است که
ارزش مــردم با موقعیت ژنرالها در ســاختار قدرت
تغییر میکند .در این کشــورها ،ارتش قدرتی مافوق
رؤســایجمهور و حتی پادشــاهان است و در زمانه
بحــران و تنش ،کشــور را رهبری میکنــد .الجزایر
و ســودان تبدیل به ســوریه نخواهند شــد ،چراکه
نظامیان این دو کشــور بر آنچــه باید انجام دهند به
خوبی واقف هســتند ،اما واقعیت تنها جلوگیری از
تکرار بحران سوریه در دیگر کشورها نیست .برکناری
بوتفلیقه و عمر البشــیر پایان راه دیکتاتوری نیست،
بلکه این میتواند پایان یک آغاز باشد .مردم الجزایر
راه درازی در پیــش دارنــد تا نزدیــکان و اطرافیان
بوتفلیقه را هم از قدرت کنار بزنند .مردم سودان هم
باید برای داشــتن آیندهای روشــن ارتش را از سر راه
بردارند .افکار عمومــی در جهان عرب و خاورمیانه
تحوالت ســودان و الجزایر را بــا دقت دنبال میکند
و دیکتاتورهای منطقه نباید از این تحوالت خشــنود
باشــند .آنچه در الجزایر و ســودان رخ میدهد این
فرصت را برای نخستینبار در اختیار خاورمیانه قرار
داده است تا سرنوشتش را کشورهایی تعیین کنند که
در دایره قدرتهای کالســیک یا متحدان عمده غرب
قرار ندارند.
در هــر دو کشــور هنــوز هــم شــانس انتقــال
مسالمتآمیز قدرت به جامعه مدنی وجود دارد ،اما
مســیر این انتقال را نظامیان تعیین میکنند .جورج
اورول ،نویســنده سرشــناس بریتانیایی زمانی گفته
بود» :همــه میدانیم که هیچ انســانی با نیت ترک
قــدرت ،آن را قبضــه نمیکند« .تاریــخ جهان عرب
بارها صحت این نقلقول را به ما نشــان داده است.
اما میتوان امیدوار بود که سودانیها و الجزایریها
خالف آن را ثابت کنند.

رهبر کرهشمالی تا پایان سال به آمریکا فرصت داد

هشتمین هفته تظاهرات مردم الجزایر

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮباﻻﺟﻞ ﺑﺮاي ﺗﺮاﻣﭗ

ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ

پس از دو دیدار تقریبا بینتیجه کیم جونگ اون ،رهبر
کرهشمالی و دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری ایاالت متحده
که با هیاهوی بسیار و به امید رفع تنشها میان دو کشور
صورت گرفت ،حــاال رهبر کرهشــمالی میگوید تنها به
شرطی حاضر است برای بار سوم با ترامپ دیدار کند که
واشنگتن رفتار درستی در قبال پیونگیانگ پیش بگیرد .به
گزارش خبرگزاری رسمی کرهشمالی ،کیم جونگ اون در
سخنرانی روز جمعه خود گفت» :آمریکا باید روشهای
کنونــی خود را کنار بگذارد و با شــیوه جدیدی با ما رفتار

کند«.کیم گفت کرهشمالی تا آخر سال جاری میالدی به
ایاالت متحده فرصت میدهد تصمیم شجاعانهای بگیرد.
این اظهارنظر کیم جونگ اون در واکنش به صحبتهای
روز پنجشــنبه دونالــد ترامپ بود که گفته بــود در فکر
برگزاری نشست هستهای سومی با رهبر کرهشمالی است.
ترامپ و کیم تاکنون دو بار بــا یکدیگر دیدار کردهاند؛ بار
اول در ماه ژوئن در سنگاپور و بار دوم در فوریه در هانوی.
در ایــن دیدارها ،با وجود نزدیکی دو طرف ،توافقی مبنی
بر برداشتن تحریمها در ازای توقف برنامههای هستهای
و موشــکی کرهشمالی حاصل نشــد .واشنگتن تقاضای
کرهشمالی برای برداشــتن تحریمها در ازای خلع سالح
محدود هستهای را علت بنبست مذاکرات ماه فوریه در

هانوی اعالم کرد ،ولی پیونگیانگ اعالم کرد این کشــور
در این نشســت تنها خواستار برخی اقدامات آسانگیرانه
شــده بود.کیم جونگ اون گفته است نشست هانوی این
شــک قوی را در او ایجاد کرده آیــا آمریکا واقعا خواهان
بهبــود روابط با کرهشــمالی اســت؟ رهبر کرهشــمالی
گفته با وجود روابط خوب او بــا ترامپ ،تنها در صورتی
عالقهمند به شــرکت در نشست سوم خواهد بود که این
نشســت راهحلهایی عینی برای اختالفات همراه داشته
باشــد .کیم گفت» :اگرچه پیشــنهاد آمریــکا حلوفصل
مشــکل از طریق گفتوگوست ،ولی هر
روز کــه میگذرد ،این کشــور خصومت
خــود را علیه مــا افزایــش میدهد«.
رهبــر کرهشــمالی همچنیــن در ایــن
ســخنرانی تحریمها و فشــار آمریکا را
احمقانــه خواند و گفــت» :این رفتارها
همانقــدر احمقانه و خطرناک اســت
که خاموشکردن آتش با نفت« .دونالد
ترامپ در دیدار روز جمعه خود با مون
جائه ایــن ،رئیسجمهوری کرهجنوبی،
گفته بــود تحریمها علیه کرهشــمالی
باقــی میمانند.به بــاور برخی تحلیلگران ،بــا توجه به
فرصتهای ازدسترفته در مذاکرات پیشین ،کیم جونگ
اون دنبال این اســت که بهجای روند یکطرفه تســلیم
تســلیحات کرهشــمالی ،مذاکرات را بــه گفتوگوهای
دوجانبه میان دو کشور هستهای برای کاهش تسلیحات
تبدیل کند .کیم جونگ اون در دیدار خود با ترامپ و مون،
بیانیه مبهمی را مبنی بر خلع سالح کامل هستهای امضا
کرده بود ،ولی کرهشــمالی دهههاســت آن مفهومی از
خلع سالح هستهای را پیش گرفته که با تعریف واشنگتن
جــور درنمیآید .پیونگیانــگ میگوید تــا زمان خروج
نیروهای آمریکایی از کرهجنوبی و ژاپن ،به پیشرفتهای
هستهای خود ادامه میدهد.

مردم الجزایر روز جمعه برای هشتمین هفته متوالی
به خیابانها آمدند تا بگویند برکناری عبدالعزیز بوتفلیقه
کافی نیســت و آنها خواستار اصالحات ساختاری در این
کشورند .گرچه در ابتدا تظاهرات گسترده مردم الجزایر در
الجزیره ،پایتخت این کشور ،در ابتدا با آرامش همراه بود،
ولی از بعدازظهر روز جمعه درگیریها میان معترضان
و نیروهــای پلیس آغاز شــد و نیروهای امنیتــی با گاز
اشکآور و ماشین آبپاش به معترضان حمله کردند .به
گزارش نهادهای امنیتی الجزایر درگیریهای روز جمعه
به زخمیشــدن  ۲۷پلیس منجر شد و
جراحت چهار نفر از این نیروهای پلیش
شــدید بوده اســت .همچنین گزارش
شــده که  ۱۰۸نفر نیز در این درگیریها
بازداشت شــدهاند .آنطورکه مقامات
الجزایــری گفتهاند این افراد به ســوی
نیروهای پلیس ســنگ پرتاب کرده و به
خودروهای پلیس نیز آسیب زده بودند.
مصطفــی بوچاچی ،فعــال اجتماعی
و یکی از اعضای برجســته اپوزیسیون
الجزایــر ،در تظاهرات روز جمعه گفت
که مردم هنوز به خواستههای خود نرسیدهاند» :خواسته
مردم روشــن اســت :مرحله انتقالی کنونی باید از سوی
مرد یا زنی رهبری شــود کــه مردم الجزایــر او را قبول
داشته باشند«.هفته گذشــته پارلمان الجزایر عبدالقادر
بن صالح  ۷۷ســاله را به عنوان رئیسجمهوری موقت
این کشــور انتخاب کرد .بن صالح روز چهارشنبه بهطور
رسمی اعالم کرد که روز چهارم جوالی را برای انتخابات
ریاســتجمهوری این کشــور تعیین کرده است .با این
حال ،معترضان که رئیسجمهوری جدید را از نزدیکان
عبدالعزیــز بوتفلیقه ،رئیسجمهــوری مخلوع الجزایر
میدانند خواستار توقف دخالت ارتش در امور اجرائی و
برچیدهشدن کامل ساختار کنونی حاکمیت در کشورشان

هســتند .صالح که به مدت  ۱۷ســال ریاســت مجلس
علیای پارلمان الجزایر را برعهده داشــت و از چهرههای
بســیار نزدیک به بوتفلیقه محســوب میشود حمایت
ژنرال احمد قائد صالح ،رئیس ستاد کل ارتش این کشور
را با خود همراه دارد .تظاهرات بزرگ روز گذشته در واقع
نخستین حرکت اعتراضی مردم الجزایر پس از انتصاب
عبدالقادر بنصالح ،به عنوان رئیسجمهوری موقت این
کشور است.تظاهرات بزرگ روز جمعه از نگاه تحلیلگران
فرصتی مناسب برای ادامه اعتراضها به دستگاه حاکمه

و ژنرالهــای ارتش بود که انقــالب مردمی الجزایر را با
کودتایی نرم دزدیده و فرد دیگری جایگزین مهره سوخته
خود کردهانــد .رئیسجمهوری موقــت الجزایر یکی از
مخاطبان اصلی شعارهایی بود که روز جمعه در اجتماع
بزرگ معترضان سر داده شــد .او جدا از اینکه برآمده از
سیستم حکومتی تحت نفوذ ارتش و منتصب به ریاست
مجلس از ســوی بوتفلیقه است ،به دلیل داشتن ملیت
مراکشی نیز از نظر قانون اساسی صالحیت تصدی سمت
ریاستجمهوری را ندارد .استعفای عبدالقادر بن صالح،
پایان سیســتم حکومت مبتنیبر نفوذ نظامیان و تشکیل
یک نظام دموکراتیک و آزاد از جمله خواستههای جدید
معترضان الجزایری است.
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 دولت وفــاق ملی لیبــی ضمن ابراز تأســف
از اختالفنظــر جامعــه جهانی دربــاره لیبی ،از
شورای امنیت خواست اقدامی برای توقف حمله
نیروهــای خلیفه حفتر به طرابلــس انجام دهد.
درمقابل رئیس پارلمان لیبــی و چهره نزدیک به
حفتر دولت الوفاق را مســئول تمامی بحرانهای
موجود در این کشور دانسته و تأکید کرد ،اقدامات
نیروهــای حفتر در راســتای اجــرای توافقنامه
سیاسی است.

ادعاي ترامپ
درباره دستبوسي سلمان
 رئیسجمهــور آمریــکا ادعــا کــرد برخالف
فیلمهایی که از ســفر او و بانــوی اول آمریکا به
عربستان و دیدارشان با پادشاه منتشر شده ،پادشاه
سعودی سهبار دست مالنیا ،همسر او ،را بوسیده
اســت .به گزارش ایســنا ،دونالد ترامپ ميگوید
برخالف فیلمی که نشــان میدهد ملک سلمان و
مالنیا فقط با هم دست میدهند ،پادشاه سعودی
دســت مالنیا را گرفته و چندینبار او را بوســیده
است.

سفر محرمانه مدیر سازمان سیا
به افغانستان
 جینا هاســپل ،مدیر ســازمان اطالعات مرکزی
آمریکا )ســیا( ،ظاهــرا در یک هفته گذشــته به
افغانستان ســفری محرمانه داشته و در این سفر
با مقامات ارشــد افغان دیدار و گفتوگو داشــته
است .به گزارش سیانان ،هاسپل در این سفر که
به صورت محرمانه صورت گرفته و اشــارهای به
تاریخ دقیق آن نشده ،با اشرف غنی ،رئیسجمهور
افغانستان و معصوم اســتانکزی ،رئیس سازمان
اطالعات دولت او دیدار کرده است.

حذف صفحه فیسبوک
رئیسجمهوری سابق اکوادور
 صفحــهای که رافائــل کــورهآ ،رئیسجمهور
ســابق اکوادور ،در آن مطالبی بــرای هوادارانش
منتشــر میکــرد ،از فیسبــوک حذف شــد .یک
سخنگوی شــرکت فیسبوک در پاسخ به سؤالی
درباره حذف این صفحه گفت ،این شرکت کاربران
را از انتشــار اطالعــات شــخصی محرمانه مانند
ســوابق مالی کــه میتواند »هویــت کاربران این
برنامه« را در معرض خطر قرار دهد ،منع میکند.

بازداشت
رئیس پیشین اطالعات ونزوئال
 رئیس پیشــین اطالعات ونزوئال توسط پلیس
اســپانیا در مادرید بر اســاس حکم دادگاه آمریکا
بازداشت شد .به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری
آسوشیتدپرس ،بازداشت ژنرال »هوگو کارواخال«
بازنشسته که بیش از یک دهه مشاور هوگو چاوز،
رهبر پیشــین ونزوئال بود ،توســط مقامات مجری
قانون آمریکا تحسین شد .همچنین آمریکا با اعالم
تحریمهای بیشــتر علیه بخش نفت ونزوئال اعالم
کرد ،در این راستا چهار شــرکت کشتیرانی را که
اقدام بــه جابهجایی نفت ونزوئــال میکردند به
همراه  ۹کشتی تحریم کرده است.

صفآرایی نظامی روسیه و ناتو
 همزمان با برگزاری رزمایــش بینالمللی ناتو
در دریای ســیاه ،روسیه رزمایش هوایی -دریایی و
پدافند موشکی خود در این پهنه آبی را آغاز کرد.
بر اســاس اطالعات رســانههای مربوط به وزارت
دفاع روســیه ،در این رزمایش که دومین رزمایش
روســیه از آغاز سال جاری میالدی در دریای سیاه
اســت ،چند فروند ناو و کشتی پشــتیبانی و بیش
از  ۵۰فروند هواپیما و چندین دســتگاه تسلیحات
اس ۴۰۰-شرکت دارند.

شرط صلح باکو با ارمنستان
 وزارت خارجه جمهوری آذربایجان روز جمعه
در گزارشی راهحل مناقشه قرهباغ و برقراری صلح
با ارمنستان را منوط به خروج نیروهای این کشور
از ســرزمینهای جمهوری آذربایجان دانست .به
گزارش ایرنــا ،وزارت خارجه جمهوری آذربایجان
در واکنش به بیانیه نخستوزیر ارمنستان مبنیبر
ایجاد فضای صلح افــزود :بدون خروج نیروهای
نظامــی ارمنســتان از ســرزمینهای جمهــوری
آذربایجان و بازگشــت آوارگان جنگی آذربایجانی
به خانه و کاشــانه خود برقراری صلح امکانپذیر
نخواهد بود.

حمایت دموکراتها از الهان عمر
 حمله مجدد رئیسجمهوری آمریکا به نماینده
محجبه کنگره آمریکا موجب حمایت دموکراتها
از الهــان عمــر ،نماینــده مســلمان ،در برابــر
رئیسجمهوری آمریکا شــد .به گزارش خبرگزاری
مهــر به نقل از بیبیســی ،دموکراتها ،ترامپ را
به تحریک به خشونت علیه خانم عمر ،یکی از دو
نماینده زن مسلمان کنگره متهم کردهاند.

