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ادامه از صفحه اول

گزارش روز

سفير روسيه در سازمان ملل:

مباهته شاخ و دم كه ندارد

ايران از قطعنامههاي شوراي
امنيت تخطي نكرده است

سفيرروسيهدرسازمانمللاظهاركردكهتاكنونهيچواقعه
يايرانبهشورايامنيتارايهنشدهودر
مهميمبنيبرتخط 
نتيجهزمينهايبراياعمالممنوعيتهايجديدعليهاين
كشور وجود ندارد .به گزراش ايسنا و به نقل از اردوپوينت،
سفيرروسيهدرسازمانمللدرگفتوگوبااسپوتنيكگفته
است كه اياالت متحده امريكا ممكن است ،تالش كند تا
ممنوعيتهاي بيش��تري از طريق شوراي امنيت بر ايران
اعمالكندامازمينهايبرايآنوجودندارد.واسيلينبنزيا،
سفيرروسيهدرسازمانمللدراينبارهافزود:ماايناحتمال
را كه اياالت متحده امريكا ممكن اس��ت سعي در معرفي
قطعنامهجديديبهشورايامنيتسازمانمللداشتهباشد،
ناديدهنميگيريم.ويتصريحكرد:يكقطعنامهجديدتغيير
جهتيدرتاكيدروياينمسالهبهوجودآوردهواينموضوع
را توجي��ه خواهد كرد كه امريكا خود ،با خ��روج از برجام،
قطعنامه ۲۲۳۱وبند ۲۵قانونسازمانمللراموردتخطي
قراردادهاست.نبنزياهمچنيندراينبارهگفت:بهنوبهخود
ميخواهم بر اين مساله تاكيد كنم كه تاكنون هيچ كسي
هيچ گونه واقع ه مهمي مبني بر تخطيهاي ياد شده ايران
بهشورايامنيتارايهنكردهاست.ازاينرو،دليلينداردكه
حتي در س��طح نظري به بحث درباره انجام دادن اقدامات
سختگيرانهعليهتهرانبحثكنيم.

توافق امنيتي بغداد و دمشق
براي مبارزه با داعش

عراق و س��وريه توافق كردهاند تا دو طرف بدون كس��ب
اجازه قبلي ،مواضع تروريس��تهاي داع��ش را در خاك
يكديگر هدف قرار دهند .يك منبع دولتي در عراق اعالم
كرد كه بشار اسد ،رييسجمهور سوريه به نيروي هوايي
عراق اختيار كامل براي بمباران مواضع داعش را در خاك
سوريه داده است .به گزارش فارس ،اين منبع در گفتوگو
با ش��بكه «راش��ا تودي» گفت كه عراق صرفا بايد دولت
س��وريه را در جريان بمباران هواي��ي داعش قرار بدهد و
نيازي به اجازه نيست .شبكه الميادين نيز گزارش داد كه
هماهنگي امنيتي براي مبارزه با سازمانهاي تروريستي
ميان بغداد و دمشق باال رفته است و طرفين اجازه دادهاند
تا تروريستها را در خاك يكديگر بمباران كنند .سوريه
نيز براي بمباران داعش در خاك عراق نبايد منتظر اجازه
بغداد بماند و صرفا بايد مقامات عراقي را مطلع كند .طبق
اينتوافق،دوطرفهمچنينبايدهنگامضرورت،يكديگر
را در جريان عملياتهاي زميني عليه تروريستها قرار
دهند.فالحالفياضرييسهياتالحشدالشعبي،روزشنبه
در سفري به دمشق با بشار اس��د ديدار كرد و نامه عادل
عبدالمهدي را به وي تقديم كرد .بمباران مواضع داعش
در خاك سوريه از سوي جنگندهها و توپخان ه عراق پيش
ن بارها صورت گرفته است و هر بار نيز دولت دمشق
از اي 
ضمن اطالع ،اجازه آن را صادر كرده؛ اما تاكنون عملياتي از
سوي ارتش سوريه در خاك عراق انجام نشده است .احمد
المحالويفرماندارمنطقهمرزيالقائمدراستاناالنبارروز
جمعهگذشتهازآمادهباشنيروهايعراقيدرمرزباسوريه
خبر داد و گفت كه همه تدابير الزم براي مقابله با عناصر
داعش انديشيده شده است.

ادعاي ترامپ در مورد نزديك
شدن به توافق تجاري با چين

«دونالد ترامپ» رييسجمهوري امريكا با بيان اينكه
«پيش��رفتي بزرگ» در مذاكرات تجاري بين امريكا و
چين حاصل آمده تا مانع تنش بيشتر در جنگ تجاري
يك سال گذشته بين دو كشور شود ،ادعا كرد كه اگر
اين توافق امضا شود همه مسائل و موضوعات اختالفي
را پوشش خواهد داد .به گزارش ايرنا ،ترامپ همچنين
تاييد كرده كه روز شنبه «تماس تلفني طوالني و بسيار
خوبي» با «ش��يجين پين��گ» رييسجمهور چين
داشته اس��ت .ترامپ در توييتي نوشت :توافق خوب
پيش ميرود .اگر (اين توافق) به دست آيد ،بسيار جامع
خواهد بود و همه مسائل ،حوزهها و موضوعهاي مورد
اختالف را پوشش خواهد داد .بيزنس اينسايدر نوشت:
امريكا از چين ميخواهد به موضوع س��رقت مالكيت
معنوي و ديگر اقدامات تهاجمي عامل تالشهاي پكن
براي جايگزيني بر سلطه فناوري امريكا رسيدگي كند.
س��ران دو كشور در تاريخ اول دسامبر ( 10آذر) درباره
تعويق افزايش تعرفهها به منظور ايجاد فرصتي براي
مذاكره توافق كردند .اين توافق در حاشيه اجالس گروه
 20در پايتخت آرژانتين به دست آمد .جنگ تجاري،
موضوع اصلي در روابط يك سال گذشته امريكا و چين
بوده كه تاكنون ميلياردها دالر خسارت به اقتصاد دو
كش��ور وارد كرده اس��ت .تارنماي راديو عمومي ملي
امريكا در اين زمين��ه گزارش داد :تعرفه  200ميليارد
دالري امريكا عليه كااله��اي وارداتي از چين كه قرار
بود از ابتداي ژانويه به ميزان  25درصد افزايش يابد ،در
نتيجه آتشبس تجاري دو كشور همچنان  10درصد
باقي ماند.

انتخابات بنگالدش
 15كشته برجاي گذاشت

در پ��ي خش��ونتهاي انتخاباتي بن��گالدش  ۱۵نفر
كشته شدند .به گزارش ايلنا و به نقل از پايگاه اينترنتي
شبكه خبري سيانان ،در پي خشونتهاي انتخاباتي
بنگالدش روز يكشنبه  ۱۵نفر كش��ته شدند .اين در
حالي است كه ارتش در سراسر كشور اقدامات امنيتي
را براي جلوگيري از بروز خش��ونت افزايش داده بود.
بر اث��ر تحريم گروههاي مخالف دولت ،ش��مار اندكي
از مردم در رايگيري براي انتخاب «ش��يخ حسينه»،
نخستوزير اين كشور ،براي سومينبار متوالي شركت
كردند.پيشبينيميشود،خانمشيخحسينهبارديگر
به نخس��توزيري بنگالدش انتخاب شود .مقامهاي
پليس اعالم كردند كه در منطقه «چيتاگونگ»  ۹نفر
كشته شدهاند .پليس بنگالدش گزارش داد كه در پي
درگيريها ميان طرفداران گروههاي مخالف سياسي
تاكنون ۱۵نفر كشته و شماري نيز زخمي شدهاند.

سياستمداران رژيم صهيونيستي
براي يك رقابت شلوغ در فروردين آماده ميشوند

حزبهاي تازه براي عبور از نتانياهو

شهاب شهسواري
 100روز مان��ده به برگ��زاري انتخاب��ات زودهنگام در
سرزمينهاي اشغالي فلسطين ،تركيب احزاب سياسي
اين رژيم براي رقابت با بنيامين نتانياهو ،نخس��توزير
جنجاليدرحالتغييراست.همينپنجشنبهگذشتهبود
كهبنيگانتس،فرماندهپيشينستادمشتركارتشرژيم
صهيونيستي رسما اعالم كرد يك حزب جديد ميانهرو
برايرقابتهايانتخاباتيتاسيسكردهاست.حاالدووزير
كابينهرژيمصهيونيستينيزكهرهبريحزبخانهيهود
را بر عهده داشتند ،روز شنبه در نشستي خبري با انتقاد
از اعضاي مذهبي حزبش��ان كه همواره از نخستوزير
نتانياهوحمايتكردهاند،اعالمكردندبعداز 6سالرهبري
حزب خانه يه��ود ،اين حزب را رها ميكنند و يك حزب
جديد با عنوان «راست نو» تشكيل ميدهند .به گزارش
رويترز نفتالي بنت ،وزير آموزش كابينه نتانياهو و آيلت
شاكد ،وزير دادگس��تري اعالم كردند كه طي سالهاي
گذشتههموارهمجبورشدهاندبهخواستاعضايمذهبي
افراطيحزبخودبرايحمايتازاستمرارنخستوزيري
نتانياهو تن بدهند .اين دو وزير تندروي اس��راييلي كه
از جمله مخالفان تشكيل دولت فلسطيني و راهحل دو
دولتي محسوب ميش��وند ،اعالم كردند كه با تشكيل
حزب«راستنو»خانهتازهايبرايطرفدارانراستگراي
كمترمذهبيايدهصهيونيسمافراطيو«اسراييلواحد»
ايجاد خواهند كرد و در انتخابات پيش رو با حزب ليكود
به رهبري بنيامين نتانياهو و حزب پيش��ين خودشان
«خانهيهود»رقابتخواهندكرد.حزبراستنودرحالي
اعالمموجوديتكردهكههنوزجزيياتيازفهرستحزب
«رجعت به اس��راييل» تحت رهبري ژنرال بني گانتس
منتشر نشده است و ميزان استقبال افكار عمومي از اين
فهرست انتخاباتي مشخص نيس��ت .همزمان «اتحاد
صهيونيست» به رهبري آوي گابي و محوريت حزب كار
در حال پيشرفت در نظرسنجيهاست و با نزديك شدن
به 25درصدآراخودرابهحزبليكودنتانياهوبا 30درصد
آرادرآستانهانتخاباتنزديكميكند.

نتانياهورويكاغذهمچنانشانسزياديداردكهباحفظ
نزديك به 30درصد آراي انتخاباتي ،حزبش را پيش��تاز
انتخابات كنست در دور آينده نگه دارد .رقباي متعدد و
پراكندهاوهمچناندرنظرسنجيهابهمحبوبيتنتانياهو
وحزبشنزديكنشدهاند.موفقيتهاينتانياهودرتشديد
حمايت امريكا و انتقال سفارت امريكا از تلآويو به قدس
در كنار برخي ديگر از سياس��تهاي خارجي و امنيتي،
محبوبيت او را در ميان رايدهندگان افزايش داده است.
اما پروندههاي متعدد فساد مالي و باال گرفتن انتقادها از
نتانياهودرمياناحزابراستگرايافراطيدرموردتسليم
در برابر گروههاي فلسطيني باعث شده تا رقبا احساس
كنندكهفرصتيبينظيربرايكنارزدننتانياهوازقدرت
بعد از 9سال به دست آوردهاند.
راستجديد
دستهبنديهايپيچيدهسياسيدرميانصهيونيستها
در آستانه انتخابات از گذشته هم پيچيدهتر شده است.
بهخصوصگروههايراستگراياسراييليكهازاستقبال
بيشتريدرميانصهيونيستهايتندروورايدهندگان
سرزمينهاياشغاليبرخوردارنددردستههايمختلفي
قرار گرفتهاند .راستهاي افراطي مذهبي و راستهاي
افراطي سكوالر هر چند كه در مورد مسائلي مانند اخراج
و نابودي فلس��طينيان و تشكيل اسراييل واحد بزرگ با
يكديگر هم عقيدهاند اما در آستانه انتخابات در دو جبهه
كامالمتفاوتقرارگرفتهاند.مهمتريننشانهاينانشقاقدر
حزبخانهيهوداستكه 6سالپيشباهدفتشكيليك
اتحاديهميانراستگرايانتندروياسراييليتشكيلشده
بود .به نوشته هاآرتص نفتالي بنت ،وزير آموزش آخرين
كابينهنتانياهوپيشازانحاللكنستدرنشستخبري
روز شنبه خود با انتقاد از تندروهاي مذهبي حزب تحت
رهبريپيشينخودگفت«:نتانياهوتندروهايمذهبيرا
عينعروسكيدرجيبخودشكنترلميكرد.شبيكه
نتانياهوتصميمبهاعالمعقبنشينيازجنگباحماسدر
نوار غزه گرفت ،ما هم قصد داشتيم از كابينه كنارهگيري
كنيم اما تندروها مرا مجبور كردند كه در كابينه بمانيم

چراكه يك جنگ بسيار بزرگ در پيش است ».هاآرتص
مينويسدكهتشكيلحزب«راستنو»يكاقدامموقت
استورهبرانراستگرايانافراطيسكوالرمنتظرندتابعد
ازپايانسلطهنتانياهوبرحزبحاكمراستگرايسكوالر
«ليكود» با اين حزب ائتالف كنند .اما تا زمان انتخابات
پيش رو ،اين حزب راستگراي سكوالر رقيب نتانياهو و
حزبليكودمحسوبخواهدشد.اينحزببهمجموعهاي
از احزاب از جمله «اسراييل خانه ما» حزب راستگراي
مذهبيتحترهبريآويگدورليبرمن«،يشاتيد»حزب
راست ميانه تحت رهبري ياري الپيد ،حزب راست ميانه
«كوالنو»بهرهبريموشهكحلونبهاضافهائتالفاحزاب
چپگرا تحت عنوان «ائتالف صهيونيست» به رهبري
آوي گابي و ائتالف چپ ميانه تازه اعالم ش��ده «رجعت
به اسراييل» به رهبري بني گانتس در برابر نتانياهو قرار
ميگيرند.
متحدانناراضي
تشكيل احزاب و ائتالفهاي جديد در آستانه انتخابات
زودهن��گام پارلماني در س��رزمينهاي اش��غالي تنها
دردسرهايي نيستند كه بنيامين نتانياهو ،نخستوزير
اس��راييل براي پنجمين پيروزي انتخاباتياش از سال
 1996تاكنونباآنمواجهشدهاست.بسياريازچهرههاي
شناخت ه شده صحنه سياسي اسراييل يك به يك اعالم
ميكنندكهحتيدرصورتپيروزينتانياهودرانتخابات
حاضربهائتالفبااونخواهندشد.درشرايطيكهاحزابو
ائتالفهايچپگراازجملهحزبكارواتحادصهيونيست
بهعنواناپوزيسيوننتانياهودرانتخاباتپيشرومقابلاو
قرارميگيرند،بسياريازسياستمدارانميانهرووراستگرا
هم از پيوس��تن به نتانياهو خودداري كردهاند .موش��ه
كحلون،وزيرداراييپيشيننتانياهوورهبرحزبكوالنو
كه 10كرسي در پارلمان منحل شده اسراييل در اختيار
داشت،گفتهاستكهبهكابينهايبانخستوزيرينتانياهو
راي نخواهد داد .ياري الپيد ،رهبر حزب يش اتيد ،متحد
پيشيننتانياهودردولتقبليبا 11كرسياز 120كرسي
كنست منحل شده ،اعالم كرده است حاضر به ائتالف با
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نخستوزيراسراييلنخواهدبود.موشهيعلون،وزيرجنگ
وفرماندهپيشينستادمشتركارتشرژيمصهيونيستي
كه تا پيش از اين از اعضاي بلندپايه حزب ليكود نتانياهو
محسوب ميشد ،اعالم كرده اس��ت هرگز قصد ندارد با
ائتالفيتحترهبرينتانياهومشاركتكند.بهنوشتهتايمز
آواسراييل،موشهيعلوندرحالرايزنيبابنيگانتسبراي
پيوستنبهائتالفجديدميانهرودرانتخاباتپيشرواست.
آويگدور ليبرمن ،وزير جنگ پيشين كابينه نتانياهو هم
يك ماه پيش از انحالل پارلمان به دليل آنچه «تسليم در
برابرفلسطينيان»عنوانميكردازمقامخودكنارهگيري
كردهبود و حزبش را از ائتالف حاكم خارج كرد.
پايانعصرنتانياهو
به نوشته هاآرتص بسيار محتمل است كه در انتخابات
پيشرونتانياهوبارديگربااكثريتيبسيارشكنندهبهمقام
نخستوزيرانتخابشوداماتقريبابينهمهسياستمداران
رقيباجماعوجودداردكهدوراننتانياهوروبهپاياناست.
حتياگرفروردينماهسالآيندهبنياميننتانياهوبارديگر
با يك ائتالف راستگرا در راس قدرت قرار بگيرد ،نهايتا با
توجهبهپروندههايجاريسرنوشتادامهنخستوزيراو
به تصميم دادستان كل و دادگاه عالي اسراييل بستگي
دارد ،اين دو نهاد قرار است استعالم قانوني در مورد امكان
ادامهنخستوزيرنتانياهورادرصورتصدوركيفرخواست
قضاييجوابدهند.نخستوزيرانورييسجمهورهاي
پيشينرژيمصهيونيستيازجملهايهوداولمرتوموشه
كاستاودرستبالفاصلهبعدازصدوركيفرخواستقضايي
در دادگاه از مقام خود استعفا داده بودند اما نتانياهو اعالم
يداندو
كردهاستكهخودرادرپروندههايفسادبيگناهم 
بهكاردرمقامنخستوزيرحتيبعدازصدوركيفرخواست
قضاييهمادامهخواهدداد.بهجزمنتقدانومخالفانكه
خواهانكنارهگيريفورينتانياهوبهدليلاتهاماتفساد
شدهبودند ،بخش��ي از وزراي دولت او هم تاكيد كردهاند
كه در صورت صدور كيفرخواست در پروندههاي رشوه و
فسادعليهنتانياهوحاضربهادامهخدمتدركابينهتحت
رياستاونخواهندشد.

سوژه روز

برنامهريزي معترضان سوداني براي تظاهرات گسترده

بشير :نميگذاريم مردم پناهجو شوند
ميثم سليماني
س��ودان در  10روز اخي��ر بس��تر حوادث ناخوش��ايند و
اعتراضهاي گسترده بس��ياري بوده است .طي روزهاي
گذشتهسودانيهايمعترضبهخيابانهاآمدندوخواهان
بركناري رييسجمهور ش��دند .س��ازماندهندگان اين
تظاهراتقصددارندكهپيشازبرگزاريجشن 63سالگي
استقالل سودان كه مصادف است با اول ژانويه اعتراضات
گستردهايراعليهعمرالبشيرسازماندهيكنند.
بهگزارشالجزيرهسازماندهندگاناينتظاهراتخواهان
كنارهگيري عمرالبش��ير از قدرت ش��دهاند .انجمنهاي
متفاوتوسازماندهندگاناينراهپيماييعنوانكردهاند،
روز دوشنبه تظاهرات خود را از ميدان قنديل در خارطوم
آغاز ميكنند و به س��مت كاخ رياستجمهوري حركت
خواهندكرد.ائتالفصنفيمعترضاناعالمكردهكهخواهان
استعفايبشيروتشكيليكدولتانتقالياست.دربيانيهاين
ائتالفآمدهاست:ماازهمهشهروندانمانميخواهيمتاروز
وشبراتاسالجديدميالديبهاعتراضاختصاصدهند.
معترضاندرروز 25دسامبربهسمتكاخرياستجمهوري
سودانبهراهافتادنداماپليسضدشورشبهوسيلهمهمات
و گاز اشكآور تالش كرد ،معترضان را پراكنده كند .جرقه
اوليهايناعتراضهاازروز 19دسامبرزدهشدوگفتهشدكه
افزايشقيمتهادليلاصليايناعتراضهاست.باوجوداين
اعتراضهارفتهرفتهبهاعتراضاتيعليهحكومتعمرالبشير
تبديل شد كه از س��ال 1989و با كودتاي نظامي در راس
قدرتايستادهاست.اعتراضاتروزبهروزبهدليلشرايطبد
اقتصادي،كاهشارزشپولملي،كمبودسوختوافزايش
قيمت نان گستردهتر شده است .براساس آمارهاي دولت
درطولاعتراضاتتاكنون 19نفركشتهشدهانداماآمارعفو
بينالمللگويايرقم 37نفركشتهدرايناعتراضهاست.
طبقگزارشهاتعداديازروزنامهنگاران،فعاالنسياسيو
رهبران اپوزيسيون در طول اعتراضات دستگير شدهاند .از
جملهاينافرادصديقيوسف،رهبرارشدحزبكمونيست

و نخستوزير سابق سودان است .با اين حال رييس دفتر
رسانهاي س��رويس اطالعات و امنيت سودان اعالم كرده
استكهازايندستگيريهااطالعندارد.
همزم��ان وكالي س��وداني اع�لام كردند ب��ه اعتصاب و
تظاهرات عمومي مردم ميپيوندن��د .در اين بيانيه آمده
اس��ت كه ما از تمام وكال در سراسر كش��ور براي شركت
در اعتصاب سراس��ري و برگزاري اعتراض��ات در خارج از
دادگاههايعموميدعوتميكنيم.ازروزپنجشنبهشبكه
روزنامهنگاران س��وداني اعتصابي  3روزه را عليه سركوب
دولت سودان عليه روزنامهنگاران آغاز كردند .در بيانيهاي
كه انجمن روزنامهنگاران سودان ارايه داده اين اعتصاب در
پاسخبهبازداشتگروهيازهمكارانخارجازدفترتحريريه
روزنامهاست.
با شروع تظاهراتهاي مردمي رفته رفته سير اعتصابها
در اين كش��ور آغاز شد .اولين اعتصاب مربوط به پزشكان
بود كه هفته گذشته دست به اعتصابي نامحدود زدند و از
ساير اتحاديههاي صنفي خواستند تا كار در سراسر كشور
راتعطيلكنند.
ساراعبدالغالي،رييساتحاديهپزشكانسوداندرانگليس
ي كه ما شاهد
به الجزيره گفت :اعتصاب پزش��كان تا زمان 
انتقالصلحآميزقدرتباشيم،ادامهپيداخواهدكرد.ماجان
هيچ بيماري را در مع��رض خطر قرار نميدهيم زيرا تمام
موارد اضطراري مورد درمان فوري قرار گرفتند .وي افزود
كه روزنامهنگاران نيز به ما ملحق شدهاند و ما اميدواريم كه
متخصصانبيشترينيزاينكارراانجامدهند.
روزشنبهاتحاديهپزشكانسوداندرصفحهفيسبوكخود
ليستيازحداقل 40بيمارستانومركزپزشكيدرسراسر
كشورمنتشركردكهبخشيازاعتصابهستند.عبدالغالي
همچنينعنوانكردكهدكتراحمدالشيخازاعضاياتحاديه
پزشكان سودان در اعتراضات روز پنجشنبه دستگير شد.
خانوادهاش گفتهاند كه او در زندان كوبار خارطوم دستگير
شدهاست.
آنگونه كه اتحاديه پزش��كان سودان ميگويند آنها بسيار

بعد هم اين چه رس��م نامباركي اس��ت كه جاي بيگبرادر
نشستهايدودركاريكهبهشماربطينداردسركميكشيد؟
روزنامه اعتماد كه مثل شما از بيتالمال ارتزاق نميكند كه
بتوانيدامرونهياشكنيدوبگوييدچهبنويسوچهننويس.
خداراشكردرمملكتماآزاديبيانجريانداردوماهرچهرا
بنابرمالحظاترسانهايمهمتشخيصبدهيمميپردازيم،
هرچه را هم نه ،نه .اما دس��ت بر قضا اي��ن خبر را كه كيهان
س��وتي داده و نديده اتفاقا كار كردهاي��م و به تفصيل به آن
پرداختهايم .مس��وول صفحه 2كيهان  ،اعتماد 8دي را اگر
نگاه ميكرد هم در صفحه اول تيتر خبر مذكور را ميديد و
هم در صفحه 6تفصيل و تحليل خبر را ميتوانست بخواند.
اما از آنجايي كه «دروغ» چندان به مذاقتان تلخ نميآيد به
راحتيوبابيمباالتيآنرابهكارميبريد.ماازقولگروههاي
ش��يعه عراقي كه به دنبال راي مجلسند تا نيروهاي امريكا
را از سرزمينش��ان بيرون كنند ،تيتر زده بوديم «عراق يكي
از ايالتهاي امريكا نيس��ت» .يك گاف ديگر هم كيهان در
همين خبر ويژه داده است .نوشت ه «همين روزنامهها (يعني
اعتماد و سازندگي و ش��رق و )...زلزله در كابينه عربستان و
بركناري عادل الجبير وزير خارجه ش��ديد امريكايي و ضد
ايرانياينرژيمراهمسانسوركردند».فعالبهاغالطويرايشي
وضعفتاليفنويسندهخبرويژهكيهانكارندارمامابرادرانه
توصي��هاش ميكنم كه «اگ��ر دروغ ميگوييد الاقل بهتان
نزنيد» .همين قصه پرغصه مباهته آبروي كش��ور و عرض
بعضي بزرگان را در معرض خطر و خدش��ه قرار داده و باعث
شده تا زبان دشمنانمان بر ما دراز شود و طعنهبارانمان كنند
كه«آخرچهنيازياستبهتهمت؟»چونتوانراستيرادرج
ك��ردن /دروغي را چه بايد خرج كردن .كافي بود نويس��نده
كيهاندرصفحهيكاعتمادچشمبچرخاندوتيتر«قربانيان
بقايوليعهد»راباروتيتر«خانهتكانينمادينبهمنظورتطهير
چهره بنسلمان اتفاق افتاد» ببيند .بعد هم ما كجا «اقدام به
بزرگنمايي تهديدهاي امريكا» كردهاي��م؟ از روي هوا كه
نميشود حرف زد .شما يك تيتر به من نشان بده كه در آن
امريكا را بزرگنمايي كرده باش��يم .حتي نيمتيتر هم قبول
است.شمابگويككلمه.مباهتهشاخودمكهندارد.بههمين
نوشتههاي نسنجيده و حرفهاي بد و غلط و تفرقهافكنانه
ميگويندتوليداتكارخانهبهتانسازي.مناگريكروزنامه
شخصيوجناحيانتقادمميكرد،توقفينميكردم،نهايت
پيامي از سر همكاري و مدارا ميفرستادم و ميگذشتم .اما
قصه كيهان ف��رق دارد و روزنامهخوانه��ا ميدانند كه اين
رس��انه با زبان زهردارش و با دروغسازي و افسانهپردازياش
چه به روز حرفه ش��ريف روزنامهنگاري آورده .كيهان با اين
كارهانهتنهاخودرابياعتبارميكندبلكهآنموسسهقديمي
و نامدار را از چشم انداخت ه و روزبهروز بيشتر مياندازد .ضمن
اينكهكيهانمستقلوخصوصيكهنيست.باپولملتمنتشر
ميشودونميتواندهرچهدلتنگشميخواهدبگويد.شما
با اين دروغها و بهتانها اعتبار بعضي از نهادهاي حكومت را
نيزمخدوشميكندوجاداردكهدلسوزاننظامفكريبكنند
و راه عالجي براي اين زخم كهنه بينديشند .احتماال چون
مستظهربهحمايتبزرگانهستيدبسياريازدوستانزخم
خورده مالحظه ميكنند و جواب لحن پرعتاب و خطابتان
را نميدهند ،اما صبر هم حدي دارد .همين چند روز پيش
كيهان از سر بيمباالتي تيتر و عكسي را در صفحه اولش كار
كرده بود كه باعث س��وءتفاهم ميشد .هر روزنامه ديگر اگر
چنينخطاييكردهبودشمابهخاكسياهشمينشاندندو
بمبارانش ميكردند .اما واي به حال كسي كه كور خود باشد
وبينايمردم.كيهانبهجاياينكهعذربخواهديااشتباهش
رابهپايسهووخستگيبنويسد،دوقورتونيمشهمباقي
است و به جايش به اعتماد ناسزا ميگويد و بيربط ،حقيقتا
بيربط ،پاي ش��هرام جزايري را وسط ميكش��د و رطب و
يابسي به هم ميبافد كه حيرتآور است .كيهان كه دستش
به هيچ دم گاوي بند نيست صحبت از هرچه بشود ،تهش به
«كلهپاچهخوري الياس حضرتي و ش��هرام جزايري» اشاره
ميكند و با همان شيوه ناميمون مباهته به ترور شخصيت
رقيب ميپردازد .گودرز و ش��قايق را شايد بشود در شلوغي
و ازدحام به هم پيوند زد اما باالخره خدايي هس��ت ،قيامتي
هست ،در اين دنيا هم الاقل قانوني هست ،حساب و كتابي
در كار اس��ت .مطمئنم كيهانيها همين فردا هم در جواب
يادداشتمنحرفهايبيحسابديگررابهميانميكشند
وبهمدعاهايساييدهشدهوماللآور«صبحبدونتحريم» و
«شهرام جزايري» و «كرسنت» و «مهدي هاشمي» و از اين
قبيلاشارهميكنندوعاجزندازيكعذرخواهيساده.عاجزند
كهبگويند«ببخشيدمابابيدقتياعتمادراورقزديمومتوجه
اخبار عراق و عربستان نشديم ،قول ميدهيم منبعد با دقت
بيشتريخبرويژهراكاركنيم».

ايران و خروج امريكا از سوريه

نگرانتعدادتلفاتهاييهستندكهممكناستدرتظاهرات
روز دوش��نبه رخ دهد .چراكه گفته ميش��ود ،مواردي به
بيمارستانهامراجعهكردهاندكهبهوسيلهگلولهازناحيهسر،
گردنوسينهآسيبديدهبودند.گفتهميشودكهتظاهرات
مردمصلحآميزبودهاست.
حزباسالمگرايسودانكهيكيازهمپيمانانعمرالبشير
دردولتمحسوبميشوندنيزاعالمكردهكهبهبحثكشته
شدنمعترضاندرجرياناعتراضاترسيدگيخواهدكرد.
در ح��ال حاضر هي��چ خبرگزاري رس��مي نميتواند اين
گزارشها از س��ودان را تاييد يا تكذيب كند .بس��ياري از
تحليلگرانمعتقدندكههرچنداعتراضاتاخيرازافزايش
قيمتنانآغازشداماشكايتمردمعميقترازآنبودهاست.
محمد عثمان ،تحليلگر مستقل سوداني به الجزيره گفت:
منش��أ تظاهرات قيمت نان بود اما اي��ن اعتراضات منجر
به نارضايتي زيادي از سياس��تهاي اقتصادي و سياسي
عمرالبشيرشد.
پيش از اين دولت س��ودان اعالم ك��رده بود كه اصالحاتي
اقتصاديرابهمنظوراطمينانيافتنازبهبودزندگيشهري
مناسب براي ش��هروندان انجام خواهد داد .از زمان شروع
اعتراضها اين اولين نظر رس��مي دولت بود كه از س��وي
خبرگزاريرسميسودانمنتشرشد.
حزبكنگرهمليسودانكهرهبريآنراعمرالبشيربرعهده
دارد،اعالمكردكهخشممردمراازوضعيتاقتصاديدرك

ميكند.بااينحالبرخيديگردراينحزب،اسراييلرابراي
گسترشاينتظاهراتمتهمكردهاند.
عمرالبشير ،رييسجمهور س��ودان نيز روز يكشنبه براي
اولينباربهطوررسميدرموردايناعتراضاتواكنشنشان
داد و گفت كه پليس از استفاده خشونت بيش از حد عليه
تظاهركنندگان دولتي اجتناب كند .روز گذشته بشير با
مقامهاي بلندپايه پليس در خارطوم مالقات كرد .او كه با
يكلباسآبيپليسدرجمعآنهاحاضرشدهبود،گفت:ما
ميخواهيم امنيت را حفظ كنيم و ما ميخواهيم پليس با
خشونت كمتري اين كار را انجام دهد .وي افزود :ما اعتراف
ميكنيمكه مشكالت اقتصاديداريم اما آنهانميتوانند با
ويراني ،غارت و دزدي موضوع را حل كنند .او تاكيد كرد ما
نميخواهيمدرمسيرسايركشورهايمنطقهپيشبرويم.
ما اجازهنخواهيمداد مردم ما تبديلبهپناهجو شوندحتي
اگرايناتفاقرخدهدكجاميخواهندبروند؟
اينسخناندرحاليازسمتعمرالبشيرمطرحميشودكه
سودانسالهاستبابحرانارزيوتورمروبهرواستهرچند
كه در ماه اكتبر 2017نيز واشنگتن تحريمهاي اقتصادي
خود را عليه اين كشور لغو كرد اما باز هم تغيير چنداني در
اقتصاداينكشوررخنداد.تورمدرسودانبهحدود 70درصد
رس��يده و كمبود نان و سوخت در اين كشور رو به افزايش
است .حال بايد ديد اين اعتراضات به صورت مسالمتآميز
بهپايانميرسديابايدشاهدبحرانيديگردرمنطقهباشيم.

در صورت نهايي شدن مصالحه ميان كردها و اسد ،توسعه
قلمروتحتكنترلدولتدمشقطبيعتاگاميدرراستاي
تثبيت مهمترين دس��تاورد ايران در سوريه ،يعني حفظ
دولتاينكشورخواهدبود.بااينحالدرجمعبنديبحث
ميتوان گفت كه ايران تاكنون به درستي از انجام هرگونه
موضعگيري يا اقدام شتابزده در واكنش به اعالم خروج
نيروهايامريكاييخودداريكردهودرانتظارروشنترشدن
شرايط ميداني است .حفظ نفوذ ايران در سوريه بيترديد
منوط به رصد پيوس��ته چالشها و مخاط��رات ،در كنار
برنامهريزي براي بهرهگيري از خألهاي موجود در رويكرد
امريكاوديگررقبادرقبالموضوعسوريهاست.

خصوصيسازي آشكارتر
در آموزش

آموزشميتواندباانواعيازمحروميتهاازاقتصاديگرفته
تا اجتماعي و فرهنگي به رويارويي برخيزد و پشت بخش
زيادي از نابرابريها را به خاك برس��اند .آموزش يگانه راه
توسعه همهجانبه كشورهاس��ت و تنها راه توسعه پايدار.
بيگمان كاهش هزينهها در راس��تاي صرفهجوييهاي
افراطي ميتواند آموزش و پرورش را مختل و روند توسعه
پايداريككشوررابادستاندازهايخطرخيزيروبهروكند.
متاسفانهكارشناسانوفرهنگيانوانديشمندانآموزشيدر
راستايبهينهسازيبودجهآموزشيوجلوگيريازگسترش
خصوصيسازي افراطي در نهاد آموزش تا اندازه زيادي از
دولت نااميد ش��دهاند .امروز توپ در زمين مجلس است تا
نمايندگان -كه اميدواريم بيواسطهتر با فقر ،آن هم از نوع
آموزشياشآشناباشند-جلويچيرگيخصوصيسازيدر
نهادآموزشرابگيرند.نبايدگذاشتبالييكهبرسرآموزش
عاليرفت،برآموزشوپرورشنيزبرود.

