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پلوسی: ترامپ روانه زندان شود
ترامپ: پلوسی تند و زننده است

سینا سبزیان

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در اظهارات 
منتســب به او گفتــه خواســتار آن اســت که 
رئیس جمهور این کشــور به جای استیضاح، روانه 

زندان شود.
نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
به هم حزبی های دموکرات خود که طرفدار استیضاح 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا هستند گفته 
می خواهد ترامپ را به جای آنکه استیضاح شود در 
زندان ببیند. پایگاه پولیتیکو روز پنجشنبه )شانزدهم 
خرداد ماه( گزارش داده پلوســی ایــن اظهارات را 
سه شنبه شب، هنگامی مطرح کرده که جری نادلر، 
رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا، 

درخواست استیضاح ترامپ را بیان کرده است.
طبق این گزارش، رئیــس مجلس نمایندگان 
آمریکا در جواب نادلر گفته است: من نمی خواهم او 
استیضاح شود، می خواهم او را در زندان ببینم. اشلی 
اتینی، سخنگوی پلوسی گفته نمی تواند این گزارش 
را تأیید کند. پلوسی قبالً ترامپ را به مخفی کاری در 
جریان تحقیقات رابرت مولر، بازپرس پرونده دخالت 
ادعایی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ 
آمریکا متهم کرد، اما سخنان جدید منتسب به او 
ســطح جدیدی از تنش میان وی و رئیس جمهور 

آمریکا را به نمایش می گذارد.
این قانونگذار ارشــد کنگره در ماه های گذشته 
بارها با درخواست های برخی از نمایندگان کنگره 
برای کلید زدن روند اســتیضاح ترامپ مخالفت و 
انجام این کار در شرایط فعلی را خام دستانه ارزیابی 
کرده است. او در عوض از قانونگذاران هم حزبی خود 
خواسته به تحقیقات درباره رفتارهای ترامپ ادامه 
دهند. ترامپ در همین حال اظهارات پلوســی را 
بی پاسخ نگذاشت و روز پنج شنبه در اظهارنظری 
عمومی پلوسی را به تمسخر گرفت. ترامپ ادامه داد: 
در واقع فکر نمی کنم که او فردی بااستعداد باشد، من 
تالش کردم با او مهربان باشم، چرا که می خواستم 
برخی توافقات پیش برود. اما او در اجرای توافقات 
ناتوان است. وی در مصاحبه با خبرگزاری فاکس نیوز 
پلوسی را تند، زننده، متجاوز و شخصیتی افتضاح 

توصیف کرد.
جری نادلــر، رئیس کمیتــه قضایی مجلس 
نمایندگان آمریکا بامداد پنجشنبه )به وقت تهران( 
گفت هیــچ حمایتی از اســتیضاح دونالد ترامپ، 

رئیس جمهور آمریکا وجود ندارد.

این مصاحبه در هفتاد و پنجمین سالروز حمله 
ائتالف متفقین به سواحل نرماندی صورت گرفت، 
روزی که ترامپ خود در مراسم آمریکایی نرماندی 

در فرانسه حضور یافته بود.
این دومین باری که بود که ترامپ اصطالح تند 
و زننده را در مورد یک زن به کار می برد، پیش تر وی 
این اصطالح را در مورد مگان مرکل، بازیگر آمریکایی 
به دلیل اظهاراتش علیه ترامپ در جریان انتخابات 
سال ۲۰۱۶ ریاست جمهوری آمریکا به کار برده بود.

آغاز فرایند اســتیضاح رئیس جمهور آمریکا 
ساده نیســت و روندی پیچیده و پر پیچ و خم دارد. 
رئیس جمهور را به دلیل ارتکاب هر جرم معمولی 
نمی توان استیضاح کرد و طبق بند ۴ ماده ۲ قانون 
اساسی آمریکا این کار فقط در صورتی مجاز است 
که او طبق ادله محکم مرتکب جرایم سنگینی مانند 
خیانت، ارتشا و سایر تخلفات و جرایم مربوط به افراد 

عالی رتبه شده باشد.
فرایند اســتیضاح از مجلس نماینــدگان آغاز 
می شود و در صورتی که اکثریت قانونگذاران در این 
مجلس )نصف به عالوه یک( موافق استیضاح باشند، 

روند کار به جریان خواهد افتاد.
در ادامه، مجلس نمایندگان در صورت موافقت 
با استیضاح از مجلس سنا می خواهد دادگاه تشکیل 
دهد و متهم را محاکمه کنــد. محکومیت قطعی 
رئیس جمهور که عزل او را در پی خواهد داشــت 
مستلزم آن است که دو سوم سناتورها به این موضوع 

رأی مثبت دهند و موافق آن باشند.
نمایندگان دموکــرات در مجلس نمایندگان 
آمریــکا می دانند که در مجلس ســنا که اکثریت 
کرسی های آن در اختیار جمهوری خواهان است 
از آرای کافی برای عزل ترامپ برخوردار نیســتند 
و تبرئــه او در این مجلس، آن هم در آســتانه آغاز 
تبلیغات انتخابات ریاســت جمهوری سال ۲۰۲۰ 
آمریکا، می تواند خطایی فاحش باشد که پیروزی او 

در این انتخابات را ضمانت می کند.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

تعــداد قربانیان حملــه ارتش به 
تظاهرکنندگان در سودان از صد نفر 
گذشت. گفته می شــود که تاکنون 
بیش از ده ها جســد از رود نیل گرفته 
شده است. به  غیر از اتحادیه کشورهای 
آفریقایی که بعد از این کشتار عضویت 
ســودان را به تعلیــق درآورد، دیگر 
ســازمان های بین المللــی ترجیح 
داده اند سکوت کنند. فرهمند علیپور، 
خبرنگار آزاد در اکانت ایســتاگرامی 
خود از حمایت گسترده مالی عربستان 
و امارات متحده از نظامیان سودانی خبر 
داده است. البته به گفته وی این حمایت 
محدود به سودان نمی شود و در جنگ 
ژنرال حفتر علیه دولت مورد حمایت 
سازمان ملل متحد در لیبی نیز، عوامل 
شرارت منطقه ای پشت سر مخالفان 
مردم درآمده اند. تقابل نظامیان سودان 
با معترضانی کــه در تالش چند ماهه 
خود توانستند عمرالبشیر، دیکتاتور 
دیرینه کشور را براندازند و به  امید دولت 
مدنی بنشینند، یاد انقالب مصر را زنده 
کرده است؛ انقالبی که برآمد دلنشینی 
برای مردم نداشت و با حمایت آل سعود 
و پشــتیبانی امارات، رئیس جمهور 
منتخب مردم برکنار و به زندان انداخته 
شد و ژنرال السیسی، فرمانده نظامی 
کودتا، قدرت را از آن زمان به دســت 
گرفــت؛ در آن  دوران، تنها در یک روز 
8۰۰ تن از مردم این کشــور به دست 

نظامیان کشته شدند.
روزنامه بریتانیایی گاردین نوشت: 
شــبه نظامیان ســودانی، موسوم به 
 ،)RSF( نیروهای پشــتیبانی سریع
در خارطوم اقدام به انداختن اجســاد 
کشته شدگان معترضان چند روز اخیر 

به رود نیل کرده اند تا به این وسیله آمار 
تلفات این درگیری ها را مخفی کنند.

پزشــکان و فعاالن سودانی مدعی 
هستند که حداقل ۱۰۰ نفر در جریان 
سرکوب های گسترده چند روز اخیر در 
این کشور که پس از براندازی عمرالبشیر 
در ماه آوریل )فروردین ماه( در کنترل 

نظامیان بوده  است، کشته شدند.
تجــاوز نیروهــای RSF، بــه 
شــهرهای خارطوم و ام درمــان، در 
همسایگی پایتخت در روز چهارشنبه 
)پانزدهم خرداد ماه( ادامه داشــت و 
شهروندان به وســیله موانع موقت در 
تالش بودند محالت خــود را از ورود 
شبه نظامیان و دزدهای فرصت طلب 
که نیویورک تایمز مدعی است تحت 
حمایــت RSF، دزدی می کننــد، 

محافظت کنند.
کمیته پزشکان ســودان، یکی از 
بازوهای انجمن مشــاغل سودان، که 
رهبری اعتراضات کشــور را برعهده 
دارند، اعــالم کرده اند کــه نیروهای 
امنیتی حداقل ۴۰ جسد را از رودخانه 

نیل دوباره گرفته اند و از بین برده اند.
گزارش های بســیاری از فعاالن و 
شــاهدان عینی حاکی از آن است که 
نیروهای نظامی اقدام به پرتاب کردن 
اجساد و یا حتی زخمی ها به رودخانه 
نیل پس از حمالت گسترده به اردوگاه 
معترضان در روز دوشــنبه )سیزدهم 

خرداد ماه( می کردند.
روز چهارشنبه ساکنین منطقه و نیز 
فعاالن حقوق بشر، 9 جسد را از رودخانه 
یافتند و تصاویر آن هــا را در حالی که 
بلوک  های سیمانی به پایشان آویزان 

بود، برای گاردین ارسال کردند.
عمدتــاً   ،RSF ی  هــا نیرو
شبه نظامیانی هستند که متهم به نقض 

حقوق بشر نظام مند در جریان جنگ 
استان دارفور هستند؛ محمد حمدان 
دقلو، فرمانده این نیروها به شمار می رود 
که با نام مستعار حمیدتی نیز شناخته 
می شود؛ کسی که هم اکنون به عنوان 
معاون رئیس  شورای نظامی منصوب 
شده است. او را می توان مسئول اتفاقات 
این چند روز دانست؛ هفته گذشته او 
تلویحاً عنوان کرده بود با هرکسی که 
قصد ایجاد تنش در کشور داشته باشد، 
برخورد می کند؛ روز چهارشنبه نیز در 
پیامی تلویزیونی گفت: »اجازه هرج و 
مرج را در سودان نمی دهم. ما باید اقتدار 
دولت را از مجرای قانون، اعمال کنیم.«

عمق تاریک فاجعه؛ رد مذاکره
آمار کشته شــدگان البته احتماالً 
رو به فزونی برود. هنوز افراد بســیاری 
هســتند که خبری از آن ها در دست 
نیست. در همین حال زمزمه هایی نیز 
از تجاوز به گوش می خورد. حداقل یک 
 ،RSF نفر در جریان حمله نیروهای
به بیمارستانی که معترضان در آن ها 
در حال مداوا بودند، از سوی نیروهای 
امنیتی مورد تجاوز جنسی قرار گرفت؛ 
به ده ها مورد دیگــر نیز در حین فرار از 
دست این نیروها در جریان اعتراضات 

خیابانی، تجاوز شده است. ویم شوغا، 
یکی از افراد فعــال حقوق زنان، گفت 
که در جریان تحصــن در خیابان های 
اطراف ساختمان های نظامی، تهدید 
به تجاوز شــد. او گفت: آن ها در حالی 
که من را با باتــوم می زدند، می گفتند 
که می توانســتند همچون سایر زنان 
به من تجاوز کنند. آن ها می گفتند: ما 
می دانیم که تو به خیابان آمده ای چون 

دلت تجاوز می خواهد.
مردم در شهر ام درمان برای حفاظت 
خود از دست دزدها، با خود چاقو و چماق 
حمل می کنند؛ با توجه به نبود نیروهای 
امنیتی برای حفاظت از شهر، این شهر 

حاال به شهر اشباح تعبیر می شود.

پس از شکســت دو هفته گذشته 
مذاکــرات بین معترضان و شــورای 
انتقالی نظامی، حاال رهبران معترضان 
درخواست ژنرال عبد الفتاح، البرهان، 
رئیس شورای انتقالی برای بازگشت 
به مذاکرات، پس از کشــتار چند روز 

گذشته را رد کرده اند.
محمد یوســف المصطفی، یکی از 
سخنگویان انجمن مشــاغل سودان 
گفت: وقتی برهان و اطرافیانش دست به 
کشتار مردم سودان زده اند و همچنان به 
این کار ادامه می دهند، دیگر جایی برای 
مطرح کردن مذاکــره باقی نمی ماند. 
خودروهای آن ها در شــهر به سمت 
مردم شلیک می کنند. ما به اعتراضات، 
مقاومت، حمــالت و نافرمانی کامل 

مدنی خود ادامه می دهیم.
برهان روز سه شــنبه عنوان کرد 
انتخابات ظرف 9 ماه برگزار می شــود 
و تمامی توافقات با ائتالف مخالفان به 

تعلیق درآمده است.
او همچنیــن وعــده بررســی 
خشونت هایی را داد که به عقیده وی 
از سوی فریبکارانی صورت گرفته که 
لبــاس شــبه نظامیان RSF را برتن 

دارند.
عربستان، امارات و مصر 
پشتیبان شورای نظامی

پس از شکست مذاکرات با مخالفان 
در دو هفته پیش، برهان سفری به مصر 
داشت. وی پس از آن به دیدار محمد بن 
زاید، شاهزاده اماراتی رفت؛ کسی که 
وعده کمک به برهان و حفظ امنیت و 

ثبات سودان را داد.
دقلو، رئیس RSF نیــز چند روز 
پیش از سرکوب های اخیر با مقامات 

ارشد عربستان سعودی دیدار داشت.
روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی 
در تشریح اتفاقات اخیر نوشت: همچون 
دیگــر جنش های مشــابه در جریان 
خیزش هــای عربی که در سرتاســر 
خاورمیانه در سال ۲۰۱۱ رقم خورد، 
قدرت های حاشیه خلیج فارس از جمله 
عربستان سعودی و امارات متحده عربی 
برای حمایت از ارتش ســودان گام به 
میان نهادند؛ در زمان ریاست جمهوری 
عمرالبشیر، ســودان جوانان استان 
دارفــور را برای مشــارکت در جنگ 
ائتالف ســعودی علیه یمــن، به این 

منطقه می فرستاد.
پس از براندازی بشیر، امارات متحده 
و عربســتان ســعودی وعده بســته 
حمایتی ســه میلیارد دالری دادند و 
مصر، کشوری که خود پس از انقالب به 
دست حکومت نظامی افتاد، از افسران 

سودانی حمایت دیپلماتیک کرد.
یاد انقالب مصر زنده شد

 African وبــگاه گفتمــان
Arguments  نوشت: برای ماهایی 

که در انقالب سال ۲۰۱۱ مصر مشارکت 
داشــتیم، حوادثی که در سودان رخ 
می دهد، بسیار آشنا است. خشونت های 
این هفته یادآور کشتار رابعه در ماه اوت 
۲۰۱3 )۲3 مرداد 9۲( اســت. در آن 
روز ارتش مصــر و نیروهای امنیتی به 
دو اردوگاه معترضان یورش بردند و به 
معترضان مخالف حمله کردند و جان 

بیش از 8۰۰ نفر را گرفتند.
این کشــتار تنهــا دو مــاه پس از 
آن صــورت گرفت که ارتــش، اولین 
رئیس جمهور منتخب مردم را برکنار 
کرد؛ حاال دو ماه پس از برکناری البشیر، 
شــورای نظامی خود ســودان ظاهراً 
همان مانیفیســت را از روی دســت 
همتایان مصری خــود، خط به خط 

می خواند.
در مصر، رهبران نظامی ما همواره به 
ما می گفتند که آن ها محافظان انقالب 
هستند و تنها هدفشان حفاظت از کشور 
علیه بی ثباتی است. آن ها اصرار داشتند 
که هیچ تمایلی به قدرت ندارند؛ ژنرال 
عبدالفتاح السیسی، کسی که کودتا را 
ترتیب داد، بارها بر این ادعا تأکید کرده 
بود؛ اما حاال با تغییر قانون اساسی مصر 
کاری کرده که این قدرت نظامی پابرجا 
باشد و وی بتواند تا سال ۲۰3۰ بر مسند 

قدرت بنشیند.
حاال همین اظهارات را از سوی رهبر 
نظامی سودان می شنویم. عبدل الفتاح 
البرهان، رئیس  شورای نظامی و معاون 
وی، محمد حمدان دقلو )حمیدتی(، 
کامالً مشابه السیسی خود را محافظان 
انقالب می خوانند و اصرار دارند که در 

نهایت به دنبال دولت مدنی هستند.
در حالی که شــما این جمالت را 
می شنوید، هشدار ما از مصر این است 
که مراقب باشید. فارغ از آنچه که آن ها 
عنوان می کنند، این رهبران نظامی هیچ 
تمایلی برای اجازه به قدرت رســیدن 
دولت مدنــی ندارند. آن هــا در حال 
برنامه ریزی برای کنترل کامل قدرت 
در آینده نزدیک هســتند؛ همچون 
کاری که در مصر کردنــد؛ آن ها برای 
سرکوب تک تک مخالفان از هر گروهی 

گام برمی دارند.

اتحادیه آفریقا  عضویت سودان را در این نهاد تعلیق کرد

عربستان و امارات پشت پرده کشتار فجیع معترضان

گزارش

خدیجه عالمه زاده

هفته گذشته، والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه و شــی  جین پینگ، همتای چینی وی، 
دیدار داشتند و بر سر موضوعات مختلف از جمله 
برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( به بحث و 

تبادل نظر پرداختند.
در جریان کنفرانس خبری که روز چهارشنبه 
)پانزدهم خرداد ماه( به صورت مشترک در کاخ 
کرملین برگزار شد، والدیمیر پوتین گفت: با توجه 
به اهمیت اقدام جامع مشترک و نبود جایگزینی 
برای حل و فصل مسائل برنامه هسته ای ایران، 
روســیه و چین پایبندی خود به اجرای پایدار و 
همه جانبه به توافق های در چارچوب این توافق 
بین المللی مطابق با قطعنامه ۲۲3۱ شــورای 

امنیت را حفظ می کنند.
به گــزارش ســی ان ان، در کنــار توافقات 
گسترده ای که در زمینه های ارزهای جایگزین، 

انرژی  هسته ای و خودروسازی بین دو کشور در 
این دیدارها به امضا رسید، شرکت هوآوی چین 
توافقی را به بزرگ ترین اوپراتور مخابراتی روسیه 
MTS برای توســعه فناوری های نسل پنجم 
موسوم به 5G به امضا رســاند و قرار است نسل 
پنجم شبکه موبایلی را ظرف یک سال آینده در 

روسیه اجرا کند.
این قرارداد، اولین امتیاز شبکه نسل پنجم به 
صورت تجاری است که قرار است اجرایی شود و 
به بیان رسانه دولتی این کشور: عصر جدیدی در 

صنعت مخابراتی جهان آغاز شد.
هوآوی عمیقاً در این قرارداد مشارکت داده 
می شــود تا به ۴5 قرارداد تجاری شــبکه نسل 
پنجم این شــرکت که در 3۰ کشور دنیا به امضا 
رسیده افزوده شود. اما هوآوی می توانست خیلی 
جلوتر از این گام ها باشد؛ شرکت نوکیای فنالند 
ظرف دو ماه گذشــته ۱۲ قرارداد جدید نســل 
پنجم را به امضا رساند، این در حالی بود که هوآوی 

موفق شد فقط سه قرارداد به امضا برساند؛ ضمن 
آنکه هوآوی پیشگام این صنعت به شمار می رفت 
و می توانست رقبایش را در زمینه هزینه اجرا به 

راحتی پشت سر بگذارد.
این غول فناوری چین به طور ناخواســته در 
خط مقدم جنــگ تجاری بین چیــن و آمریکا 
قرار گرفت. یکی از مدیران اجرایی این شرکت 
به درخواست آمریکا، از ســوی کانادا بازداشت 
شد و پس از آن آمریکا این شرکت را از بازار خود 
کنار گذاشــت و از طرف دیگر واشنگتن فشار 
فزاینده ای علیه بازارهای این شرکت اعمال کرد. 
همچنان که کشورها در تالش برای توسعه 
شبکه نســل پنجم خود برای داشتن اینترنت 
سریع تر، ارتباطات سریع تر و دسترسی سریع تر 
به شــبکه ابری داده ها و تقویــت فناوری هایی 
همچــون ماشــین های خودران و شــهرهای 
هوشمند هستند، این موضوع کشورها را به دو 
بخش تقسیم کرده است: گروهی که همچنان 

طرف پکن هســتند و هیچ مشــکلی با هوآوی 
ندارند و گروهی که همچون واشنگتن ترجیح 

می دهند این شرکت را کنار بگذارند.
هرچند که نمی توان گفت آمریکا نمی تواند به 
پای چین برسد و درنهایت از آن سبقت بگیرد، اما 
این موضوع می تواند چالشی برای آمریکا باشد. در 
نهایت این موضوع می تواند کشورها را دچار این 
کشمکش کند که بین چین و تجهیزات ارزان و 
آمریکای با تکنولوژی هنوز عقب تر و گران تر یکی 

را انتخاب کنند که این موضوع برای واشنگتن 
می تواند گران تمام شود. ضمن آنکه هوآوی فعاًل 
در کشورهای نیوزیلند، استرالیا، ایاالت متحده و 
تایوان محدود شده است و این شرکت می تواند 
براحتی بازار خود را در دیگر نقاط جهان توسعه 
دهد. البته برخی کشورها شامل بلژیک، کانادا، 
جمهوری چک، فرانســه، آلمــان، ژاپن، نروژ، 
لهســتان و بریتانیا، فعال در مــورد همکاری با 

هوآوی مردد هستند.

نتیجه دیدار پوتین و رئیس جمهور چین؛

آمریکا از فناوری روز دنیا جا می ماند

گزارش های بسیاری از 
فعاالن و شاهدان عینی 

حاکی از آن است که 
نیروهای نظامی پس از 

حمالت گسترده به اردوگاه 
معترضان در روز دوشنبه 

)سیزدهم خرداد ماه(، 
اقدام به پرتاب اجساد و 

حتی زخمی ها به رودخانه 
نیل  کردند

مردم در شهر ام درمان 
برای حفاظت خود از دست 
دزدها، با خود چاقو و چماق 

حمل می کنند؛ با توجه به 
نبود نیروهای امنیتی برای 
حفاظت از شهر، این شهر 
حاال به شهر اشباح تعبیر 

می شود
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