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 از قدیم االیــام تاکنون، این مثال در 
میان بخش اعظمی از کارشناســان و 
مفسران تحوالت حوزه سیاست، اقتصاد و 
امنیت بین الملل وجود دارد که می گویند 
»خاورمیانه، قرار نیست هیچگاه رنگ 
آرامش به خود ببینــد«. این موضوع تا 
حدی درست است؛ چراکه این جغرافیا 
به دلیل داشــتن منابع عظیم انرژی و 
همچنین قرار داشتن در مسیر تبادالت 
تجاری و قرار داشتن در نزدیکی مرزهای 
چین و روسیه، همیشه از سوی غرب یک 
منطقه اســتراتژیک به شمار می آمده 
و حاال هم ایــن نگرش به قــوت خود 
باقیست. در این میان عده ای با مطالعه 
روندها و سیاســت های کلــی ایاالت 
متحده و متحدان اروپایــی اش به این 
جمع بندی رسیده اند که آمریکایی ها 
در حال گذار از این منطقه هســتند و 
آرام آرام سیاســت های خود را به نوعی 
دیگر دنبال خواهند کرد و برای تکمیل و 
مهندسی مجادله خود با چین و روسیه، 
سناریوی »چرخش یا میل به شرق« را 

در دســتور کار خود قرار داده اند. در این 
میان بسیاری معتقدند که خاورمیانه 
قرار است آرام بگیرد اما تایید یا تکذیب 
این تحلیل فعالً بسیار زود است، اما در این 
میان یک موضوع بسیار مهم وجود دارد 
که آن هم تحوالت جدید در قاره آفریقا 
است. کسانی که علم روابط بین الملل 
یا مطالعات استراتژیک را فرا گرفته اند 
به خوبی می دانند که در تحلیل روندها 
و راهبردها همیشه باید در کنار بررسی 
تحوالت خاورمیانه، وقایــع رخ داده در 
شمال آفریقا و سپس شاخ آفریقا و مرکز 
این جغرافیا را در یک راستا تحلیل کرد. 
واقعیت این است که شمال و شاخ آفریقا 
به دلیل اشــراف بر دریای سرخ، تنگه 
عــدن و همچنین مرزهــای آبی رژیم 
صهیونیســتی از اهمیت ویژه ای برای 
اعراب، ایاالت متحده و خصوصاً اسرائیل 
برخوردار است و به همین دلیل، شاهد 
آن هستیم که تیم بایدن پس از استقرار 
در کاخ سفید، ناوهای خود را به سمت این 
قاره فرستاد؛ چراکه انها معتقدند آفریقا 
پس از خاورمیانه به کانون درگیری های 
جدید تبدیل خواهد شد و در این راستا 
طی هفته های اخیــر فعالیت داعش و 
القاعده افزایش پیدا کرده است. در این 

میان اما یکی از کشورهای این قاره که 
این روزها در کنار تونس و لیبی درگیر 
منازعات سیاســی بوده و به صدر اخبار 
رسانه های آفریقایی تبدیل شده، سودان 
است. واقعیت این است که پس از سقوط 
عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان در 
سال 2019 میالدی، این کشور اساساً 
در دست نظامیانی قرار گرفت که از یک 
سو به عربستان و امارات وصل هستند 
و از سوی دیگر به دلیل نفوذ اسرائیل و 
انگلیس در این کشور، بخشی از آنها در 
حال سرویس دادن به غرب هستند که 
پذیرش توافق عادی سازی با اسرائیل هم 
در همین راستا انجام شد. حاال با گذشته 
دو سال از سقوط البشیر در سودان این 
کشر نه تنها رنگ آرامش را به خود ندید، 
بلکه حاال به میدان منازعه داخلی میان 
طیف نظامی و غیرنظامی سودان تبدیل 
شده است و انقالب نه تنها هیچ شرایط 
مناسبی را برای مردم به ارمغان نیاورده 
بلکه شهروندان این کشور آینده خود را 
تاریک تر و مبهم تر از دوران عمر البشیر 

می بینند. 
گلوله، جواب اعتراض عمومی! 

بر اســاس داده های موجود، وقایع 
ســودان پس از سقوط البشــیر را باید 

به دو بخش تقســیم کرد. نخســت از 
زمان سقوط وی تا زمان اعالم تشکیل 
شورای حاکمیتی نظامی و دوم کودتای 
ساختگی اخیر توســط نظامیان. همه 
به یاد دارند که در اواخــر مهرماه، یک 
کودتای نصفه و نیمه توســط نظامیان 
سودان شــکل گرفت و آنها در روند این 
کودتا سعی داشــتند تا به مردم خود و 
همچنین کشورهای همسایه و سپس 
دنیای غرب اعالم کنند که، دولت آنها در 
حال تهدید شدن است و همین موضوع 
موجب شــد تا یک تنش داخلی میان 

طیف نظامی ها و طیف غیرنظامی های 
ســودان رخ دهد. با داوری بسیاری از 
فعاالن مدنی و سیاسی سودان، کودتایی 
که در 25 اکتبر 2021 میالدی رخ داد، 
اساساً یک سناریوی برنامه ریزی شده 
از سوی نظامیان بود که حاال حکومت را 
در دست دارند و پس از آن حمایت ایاالت 
متحده از این طرح کامالً مشهود شد. پس 
از اجرای این کودتای به اصطالح نافرجام، 
مردم به خیابان ها ریختند و در حمایت از 
عبداهلل حمدوک، نخست وزیر سودان 
دســت به اعتراض زدند. این اعتراضات 
در خارطوم و چند شهر دیگر سرکوب 
شــد و حمدوک هم در این راستا اعالم 
کرد که قصد دارد از سمت خود استعفا 
دهد. ماجرای استعفای حمدوک پس 
از دیدار با عبدالفتــاح البرهان، رئیس 
شورای حاکمیتی سودان به حاشیه رفت 
اما مردمی که در کف خیابان ها حضور 
داشــتند، به این نتیجه رسیدند که هر 
دو طرف در پشــت  صحنه در حال زد و 
بندهای سیاسی هستند و به همین دلیل 
در جمعه گذشته فراخوان گسترده ای 
برای اعتراضات جدید داده شد. جمعیت 
مشاغل ســودان روز جمعه از مردم این 
کشور خواســت در تظاهرات میلیونی 
شنبه شــرکت کنند و همین موضوع 
مجدداً آتــش درگیری ها را شــعله ور 
کرد. بر اســاس اعالم کمیته پزشکان 
ســودان، تعداد زخمی ها در تظاهرات 
روز شنبه به 2۳5 نفر رسیده است که از 
این تعداد بیشتر زخمی ها در خارطوم و 
بقیه در شهرهای بحری و ام درمان بودند. 
همچنین در شــهر پورتسودان سه نفر 
زخمی شدند که گفته می شوند این افراد 
با استفاده از گلوله واقعی، پالستیکی، 
گاز اشــک آور، بمب صوتــی و باتوم و 
سنگ توسط نیروهای امنیتی زخمی 
شدند. همچنین مقامات امنیتی سودان 
یکشنبه اعالم کردند که 11۴ معترض 
را طی تظاهرات روز شــنبه بازداشت 
کرده انــد. در همین راســتا تعدادی از 
گروه های سیاسی ائتالف آزادی و تغییر 
سودان منشور سیاسی را امضا کردند که 
شامل 1۳ بند برای تکمیل دوره انتقالی 
اســت که مهم ترین بندهای آن حفظ 

شراکت میان نظامیان و غیرنظامیان، 
تشــکیل مجدد شــورای حاکمیتی و 
کاهش اعضــای آن، ادغــام نیروهای 
واکنش ســریع و جنبش های مسلح 
دیگر در ارتش و مشخص کردن موعدی 
برای انتقال قدرت و غیرنظامیان است. در 
سوی دیگر میدان، روز گذشته )دوشنبه( 
منابع سودانی اعالم کردند که عبداهلل 
حمدوک، نخســت وزیر این کشور به 
دلیل اعمال زور و خشونت زیاد نیروهای 
امنیتی علیه معترضان طی اعتراضات 
اخیر مجدداً به فکر استعفا افتاده است. 
در این راستا روزنامه شرق االوسط هم 
اعالم کرد که کارکنان دفتر حمدوک از 
چهارشنبه گذشته دستوراتی را برای 
آمادگی جهت تحویــل قدرت دریافت 
کرده اند و در حال تهیه اسناد و مدارک 
مربوط به تحویل سندهای محرمانه و 
دارای طبقه بندی به تیم بعدی هستند. 
این وقایع در حالــی رخ می دهد که از 
یک سو انجمن مشــاغل سودان )رهبر 
جنبش هــای اعتراضــی( فراخــوان 
مشارکت در تظاهرات پنج شنبه هفته 
جاری را صادر کرده و در سوی دیگر هم  
سازمان ملل از مقامات سودان خواست 
تا از معترضان محافظت کنند. حال باید 
دید که طغیان معترضــان در خارطوم 
می تواند بار دیگر نمایی مانند کنار زدن 
عمرالبشیر از قدرت را به تصویر بکشد 

یا خیر؟! 

سودان به میدان منازعه خونین میان مردم و نظامیان تبدیل شده است

طغیان علیه مشروعیت بخشی به کودتا 
انجمن مشاغل سودان 

)رهبر جنبش های 
اعتراضی( فراخوان 

مشارکت در تظاهرات 
پنج شنبه هفته جاری 
را صادر کرده و اگر این 

تظاهرات مجدداً به میدان 
نبرد میان دولت و معترضان 

تبدیل شود ممکن است 
تقابل به سمت اعمال و 

استفاده از اهرم های سخت 
پیش برود

با افزایش تنش میان 
معترضان و نیروهای 

امنیتی و باال رفتن آمار 
زخمی ها به حدود 300 نفر، 

نخست وزیر سودان مجدداً 
عزم استعفا کرده است و 
حتی گفته شده که او به 
کارکنان دفترش اعالم 

کرده که برای انتقال اسناد 
و مدارک طبقه بندی شده 

آماده باشند 

منابع لبنانی اعالم کردند که احتماال رئیس جریان المستقبل لبنان در انتخابات پارلمانی نامزد نشود. به گزارش 
الشرق االوسط، منابع لبنانی اعالم کردند: سعد حریری، نخست وزیر پیشین لبنان و رئیس جریان المستقبل به زودی 
عدم نامزدی اش در انتخابات پارلمانی را اعالم خواهد کرد. به گفته این منابع وی احتماال از لیست های انتخاباتی دیگر 
حمایت کند و در انتخابات ماه مه با لیست المستقبل شرکت نکند. اما منابعی در جریان المستقبل اعالم کردند که 
فعال صحبتی درباره موضوع انتخابات قبل از مشخص شدن موعد نهایی انتخابات 
نیســت. هنوز وضعیت رأی گیری در حوزه دوم انتخاباتی بیروت مشخص نشده 
است. در انتخابات 201۸ بیروت به دو حوزه انتخاباتی تقسیم شد. یک حوزه برای 
مسیحیان و یک حوزه برای مسلمانان. مسئوالن مرتبط با انتخابات در این حوزه 
منتظرند ببینند تصمیم نهایی جریان المســتقبل و سعد حریری چیست. حوزه 

دوم بیروت شامل ۸ منطقه است. 

وزیر امور خارجه دولت جدید آلمان اظهار کرد، کشورش قوانین جدیدی در زمینه کنترل صادرات تسلیحات در دست 
تهیه دارد. به گزارش دویچه وله، آنالنا بربوک، وزیر خارجه جدید آلمان در حالی این صحبت را مطرح ساخت که دولت 
آنگال مرکل، صدر اعظم پیشین آلمان در آخرین روزهایش یک بسته پنج میلیارد یورویی فروش تسلیحات این کشور 
را تصویب کرد. بربوک در اظهاراتی عنوان کرد، دولت ائتالفی جدید آلمان قانون جدیدی را با هدف اعمال محدودیت 
بر صادرات تسلیحات این کشور ارائه خواهد کرد. این سیاستمدار وابسته به حزب 
سبز آلمان این اظهارنظر را چند روز بعد از آن مطرح کرد که فاش شد دولت آنگال 
مرکل صدر اعظم آلمان بسته صادرات تسلیحات به ارزش حدودا پنج میلیارد یورو 
به مصر و سنگاپور را در ضمن تدارکش برای واگذاری قدرت به دولت جدید تصویب 
کرده بود. بربوک گفت:  تصریح کرده ایم که در صادرات تسلیحات چند سال گذشته 

بازبینی می کنیم.

وعدهآلمانبرایایجادمحدودیتهایقانونیبرصادراتتسلیحاتیالشرقاالوسط:حریریانتخاباتپارلمانیلبنانراتحریممیکند

وزیــر خارجه فلســطین تاکید کرد کــه رهبری 
فلسطین به تحرکات در سطح بین المللی برای توقف 
جنایت های رژیم صهیونیستی ادامه می دهد. ریاض 
المالکی، وزیــر خارجه فلســطین در گفتگو با رادیو 
صدای فلســطین گفت: تحرکات رهبری فلسطین 
قبل از اتخاذ تصمیمات سرنوشت ساز از سوی شورای 
مرکــزی صورت می گیــرد که با وجود شــانه خالی 
کردن های اســرائیل از اجرای توافق ها امکان عقب 
نشــینی از آن وجود ندارد. رهبری فلســطین مدت 
زیادی منتظر نخواهد ماند. وی گفت: سیاست اسرائیل 
مبتنی بر شهرک سازی و غصب اراضی است و در تمام 
مناطق از طریق ارتش و شــهرک نشینان برای غارت 
اراضی بیشــتر تالش می کند. المالکی گفت: رهبری 
فلســطین پیام هایی را برای تمام کشورهای جهان 
جهت توقف جنایت های اســرائیل و شهرک نشینان 
قبل از اینکه زمان از دســت برود، فرستاده است. وی 

از تالش های دیپلماتیک برای فراهم کردن حمایت 
مالی از کمیته ویژه حقوق بشر برای تحقیقات درباره 
جنایت های اسرائیل در غزه به رغم مخالفت اسرائیل 
با آن تقدیر کرد. المالکی به ادامه پیگیری تالش ها در 
دیوان کیفری بین المللی اشــاره کرد و گفت: از زمان 
تغییر دادستان این دادگاه همزمان با فشارهای آمریکا 
برای ممانعــت از تحقیقات دربــاره جنایات ها، روند 

تحقیقات درست پیش نرفته است.

مقام ارشد امنیتی دولت انگلیس مدعی شد، روسیه، 
چین و ایران در رده کشــورهای متخاصم دسته بندی 
می شوند که نگرانی هایی را در زمینه فعالیت های سایبری 
ایجاد کرده و در کمپین های انتشــار اطالعات نادرست 
دســت دارند. به گزارش اســپوتنیک، دامیان هیندز، 
وزیر مشــاور در امور امنیت و مرزهای دولت انگلیس در 
مصاحبه ای به روزنامه تلگراف گفت: این سه کشوری که 
من ذکر کردم برخوردار از قابلیت های انسانی و فیزیکی و 
حضوری عمده در فضای سایبری هستند و می توانند در 
ابعاد گسترده نیروهایشان را مستقر سازند. او در ادعایی 
بی اساس بیان کرد که چین،  روســیه و ایران از چندین 
جنبه در حوزه های جاسوسی در عرصه میدانی، حمالت 
سایبری، در آماده باش قرار دادن سربازان و کمپین های 
اشــاعه اطالعات غلط دخیل هســتند. این وزیر دولت 
انگلیس، کره شمالی را به عنوان چهارمین کشور متخاصم 
از نظر دولت متبوعش دسته بندی کرد. سرویس اطالعات 

خارجی روسیه در آغاز ماه دسامبر اعالم کرد که بیانیه های 
بی اســاس و تحریک آمیز ریچارد مور،  رئیس سرویس 
اطالعاتی مخفی انگلیس درباره تهدیدات ادعایی نشات 
گرفته از روسیه به شانس گفتگوی احتمالی میان روسیه 
و انگلیس آسیب وارد کرده است. مور در پایان ماه نوامبر 
اظهار کرد، لندن شــاهد بروز تهدیدات جدی از جانب 
روســیه بوده و قصد به کارگیری هرگونه تالش الزمی با 

هدف مهار و دفع تهدیدات را دارد. 

مقام ارشد امنیتی دولت انگلیس:

ایران،روسیهوچینکشورهای»متخاصم«هستند
وزیر خارجه فلسطین: 

رایزنیبینالمللیبرایتوقفجنایاتاسرائیلراادامهمیدهیم

خبرخبر

فرشاد گلزاری

دادگاهفدرالعراقدرخواست
ابطالانتخاباتپارلمانیراردکرد

دادگاه فدرال عراق شکایت ارائه شده از سوی 
ائتالف الفتح درباره نتایج انتخابات پارلمانی را رد 
کرد. به گزارش شــفق نیوز، دادگاه فدرال عراق 
دیروز )دوشنبه( در جلسه ای شکایت ارائه شده 
از سوی هادی العامری، رهبر ائتالف الفتح عراق 
درباره نتایج انتخابات پارلمانی را بررسی و در این 
باره حکم صادر کرد. در این جلسه که پس از سه بار 
تاخیر برگزار شد دادگاه ضمن رد درخواست ابطال 
نتایج انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق عنوان 
داشت که شورای عالی قضایی صرفا اختیار حل 
مشکالت مربوط به انتخابات را دارد و بر این اساس 
شــکایت درباره لغو نتایج انتخابات رد می شود. 
دادگاه در جریان قرائت رأی اعالم کرد که هر حزب 
سیاسی می بایست ظرف مدت ۳ روز پس از اعالم 
رسمی به رأی شورا اعتراض کند وشکایت هایی 
که به شورای کمیساریای انتخابات ارائه می شود 
به هیئت قضایی انتخابات ارجاع داده می شــود و 
شــورای قضایی اختیار انحصاری حل مشکالت 
ناشی از انتخابات را دارد و بر این اساس دادخواست 
لغو نتایج انتخابات رد شد. این دادگاه تأکید کرد 
اعالم جزئی نتایج انتخابات نقض و تخلفی قانونی از 
سوی کمیساریای انتخابات محسوب می شود و از 
این رو پارلمان آتی باید قانون انتخابات را اصالح کند 
و شمارش آرا در انتخابات آتی صرفا باید به صورت 
دستی و نه الکترونیکی انجام شود. ساعاتی پیش 
از اعالم حکــم دادگاه اعتراضاتی در ورودی های 
منطقه سبز آغاز شد. همچنین نیروهای ویژه از شب 
گذشته تدابیر شدید امنیتی را در داخل منطقه سبز 
اتخاذ کرده اند؛ منطقه ای که مقر دولت و پارلمان 
عراق و همچنین نمایندگی های دیپلماتیک از 
جمله سفارت آمریکا در آنجا قرار دارند. طبق اعالم 
نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق، فراکسیون 
صدر، وابسته به مقتدی صدر با ۷۳ کرسی در رتبه 
اول، ائتالف تقدم با ۳۷ کرسی در رتبه دوم، ائتالف 
دولت القانون با ۳۳ کرسی در رتبه سوم قرار گرفتند. 
پس از اعالم این نتایج هادی العامری رهبر ائتالف 
الفتح به آن اعتراض و شــکایتی را در این باره به 

دادگاه فدرال عراق ارائه کرد.
    

صنعا : 
عربستانهیچتوجیهی
برایتجاوزاتشندارد

وزیــر اطالع  رســانی دولت نجــات ملی یمن 
خاطرنشــان کرد، جنگ در مأرب، جنگ با نیروها 
و ائتالف متجاوزی اســت که از پوشــش هوایی 
آمریکایی برخوردار است و گروه های افراط گر در 
آن مشارکت دارند. به گزارش المیادین، ضیف اهلل 
الشامی، وزیر اطالع رسانی دولت نجات ملی یمن 
اعالم کرد، متجاوزان سعودی بمباران غیرنظامیان 
و بی گناهان را با شــیوه قدیمی توجیه می کنند. 
الشامی در ادامه افزود، ائتالف سعودی از اهدافی که 
در عمق عربستان هدف قرار گرفته می شود، غافلگیر 
و متعجب شده است و عربستان دیگر هیچ توجیهی 
برای تجاوزش علیه یمن ندارد. وی همچنین تصریح 
کرد، ائتالف ســعودی کودکان و زنان را به صورت 
آشکار هدف قرار می دهد. وزیر اطالع رسانی دولت 
نجات ملی همچنین تاکید کرد: ائتالف سعودی از 
وجود کارشناســان ایرانی و حزب اهلل لبنان سخن 
می گویند و هیچگونه مدرک و ادله ای ارائه نمی کنند. 
اگر هم کارشناسان حزب اهلل و ایران وجود داشتند که 
از ما حمایت کنند ما به آنها افتخار می کردیم. الشامی 
ادامه داد، ائتالف سعودی، فرودگاه صنعاء را بمباران 
کرد تا مسیر را بر روی فشارهای بین المللی به منظور 
بازگشــایی این فرودگاه قطع کنند. واشنگتن به 
کشــورهای متجاوز در جنگ علیه یمن به منظور 
اجرایی کردن برنامه ها و سازو کارهای خود کمک 
می کند. الشامی همچنین گفت، واشنگتن پس از 
پیروزهای ارتش و کمیته های مردمی یمن به طور 
مستقیم برای توقف جنگ در مأرب وارد عمل شد 
و مستقیما تهدید کرد که جنگ مأرب، جنگ این 
کشور است و اجازه تحقق هیچ پیروزی توسط ارتش 
و کمیته های مردمی را نخواهد داد. وزیر اطالع رسانی 
دولت نجات ملی یمن همچنین تاکید کرد، جنگ 
در مأرب، جنگ با نیروها و ائتالف متجاوزی است 
که از پوشــش هوایی آمریکایی برخوردار است و 
گروه های افراط گر در آن مشارکت دارند. الشامی 
همچنین افزود: ما بین محمد بن سلمان، ولیعهد 
عربستان و سرکرده سازمان القاعده در یمن تفاوتی 

قائل نیستیم.

جهاننما


