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خیزش دوباره ققنوس
خدیجهعالمهزاده

ده ها هزار نفر از معترضان طرفدار دموکراسی 
روز یکشنبه )نهم تیر ماه( به خیابان های شهرهای 
بزرگ این کشور آمدند تا خشــم خود را در مورد 
سرکوب های گسترده اوایل ماه جاری میالدی از 
سوی افسران شورای انتقاللی نظامی که منجر به 

کشته شدن افراد بسیاری شد، نشان دهند.
خبرگزاری الجزیره گزارش کرد، با وجود تهدید 
به خشونت از سوی ژنرال محمد حمدان، فرمانده 
قدرتمند شبه نظامی، کسی که در تاریخ سوم ماه 
ژوئن )13 خرداد ماه( دســتور سرکوب ها را داده 
بود، معترضان به خیابان های خارطوم، پایتخت 
کشــور آمدند و در حالی که بر طبل می کوبیدند، 

شعار دادند: حکومت مدنی.
کمیته پزشــکان ســودان عنوان کرد که در 
جریان این اعتراضات یک نفر در شــهر عطبره در 
شمال شرق خارطوم به شلیک گلوله پلیس کشته 
شد. این شهر مکانی بود که در ماه دسامبر )دی ماه( 
اعتراضات به دلیل افزایش قیمت نان شروع شد. 
یک مقام سودانی از وزارت بهداشت این کشور شب 
یکشنبه )نهم تیر ماه( گفت که حداقل هفت نفر در 
اعتراضات روز گذشته کشته شدند و 181 نفر نیز 

آسیب دیدند.
در جریان حمله وحشیانه نیروهای نظامی در 
سوم ژوئن، به طور گســترده به معترضان شلیک 
شــد و زنان بســیاری مورد تجاوز قرار گرفتند و 
اجساد افراد بسیاری ســوزانده شد و برخی را نیز 
به رودخانه نیل انداختند. سازمان های پزشکی 
عنوان کردند که 128 نفر در چند روز اعتراضات 
کشته شــدند؛ دولت انتقالی نیز مرگ 61 نفر را 

پذیرفت.
ژنرال حمدان در ســخنرانی بــرای حامیان 
خود بیــرون از شــهر خارطوم مدعی شــد که 
تک تیراندازهای پنهان شده در بین معترضان در 
جریان اعتراضات روز یک شنبه، به سوی نیروهای 
پلیس آتش گشــودند و منجر به مرگ سه سرباز 
و مرگ 5 معترض شــدند. وی پیش تر نیز ادعای 
مشابهی در مورد مرگ شهروندان در اوایل ماه ژوئن 

عنوان کرده بود.

    
 مرگ افسر ارتش  ونزوئال 

زیر  شکنجه
رهبران مخالفــان ونزوئال عنوان کردند که 
افسر نیروی دریایی که روز یکشنبه )نهم تیر 
ماه( در بازداشــت جان خود را از دست داده، 

تحت شکنجه بوده است.
رویترز گزارش کــرد که رافائل آکوســتا 
که پس از اتهام مشــارکت در طرح براندازی 
نیکالس مــادورو، رئیس جمهور کشــور، در 
بازداشت به ســر می برد، جان خود را از دست 

داد.
آکوستا یکی از 100 فعال و افسر بازنشسته 
ونزوئالیی بود که در زندان به ســر می برند؛ او 
تنها فردی بوده است که در تنش های ماه های 
اخیر در بازداشــت جان خود را از دست داده 
اســت. وزارت دفاع ونزوئــال در بیانیه عنوان 
کرد که آکوســتا روز 28 ژوئن )هفتم تیر ماه( 
پیش از دادگاه نظامــی از هوش رفت و به یک 
بیمارســتان نظامی انتقال داده شد. در ادامه 
بیانیه آمده است که با وجود تالش های درخور 

تیم پزشکی او جان خود را از دست داد.
والســکا پــرز، همســر وی در مصاحبه با 
تلویزیون ای وی تی وی میامی، گفت که وی در 
جلسه استماع دادرسی به دلیل ضرب و شتم و 

شکنجه به سختی هشیار بود.
بیانیه منتشر شده از سوی وزارت اطالعات 
و دفتر دادستانی دولتی نحوه مرگ آکوستا را 

تشریح نکرده است.
هفته گذشته مادورو مدعی شد که افسران 
نظامی و سیاســت مداران مخالــف در حال 

طرح ریزی براندازی وی بوده اند.
مادورو که از یک کودتــا و یک تالش برای 
ترور در طول دو ســال گذشــت جان سالم به 
در برده اســت، دائما اتهامات تأیید نشده ای 
در مورد کودتا مطرح کرده اســت تا مخالفان 
سیاســی خود را به زندان بیندازد و ترس را در 

بین نیروهای مسلح خود زنده نگه دارد.

جهاننما

سیدمحمدمیرزامحمدزاده

هفت ماه پیش محمد بن سلمان، 
شاهزاده سعودی در مراسم گروه بیست 

بسیار تنها به نظر می رسید.
وی کل دو روز اجالس گروه بیست 
را که در آرژانتین برگزار شــده بود، در 
اقامتگاه سعودی در محله پر زرق و برق 
در پایخت محل برگزاری گذراند و سعی 
کرد از طوفان هجمه هــا در مورد قتل 
جمال خاشقجی، ستون نویس روزنامه 
واشنگتن پست و منتقد دولتش دور 

بماند.
وقتی او در مراســم آن سال حاضر 
شــد، مورد نصیحت رهبران بریتانیا، 
کانادا و فرانســه قرار گرفــت و دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با تالش 
بســیار از گپ و گفت با او فــرار کرد. 
کورسوی پر رنگ امید برای او، والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه بود، کسی 
که در اقدامی شگفت آور دست محکمی 
با بن ســلمان داد و خنده ای معنادار 

بینشان رد و بدل شد.
خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی 

در مورد تغییر اوضاع برای بن سلمان 
نوشــت: زمان گذشــت و گذشت و 
هفت ماه بعــد دوباره اجــالس گروه 
بیست اینبار در اوســاکا ژاپن برگزار 
شد و رهبران این گروه که متشکل از 
دولت های ثروتمند جهان است، گرد 
هم آمدند؛ اما این بار داستان متفاوت 
بود. بن سلمان اینبار با رهبران بسیاری 
از جمله پوتین، ترزا می، نخست وزیر 
بریتانیا، نارندا مودی، نخســت وزیر 
هند و ملکــه هلند دیدار کرد. شــاید 
برجســته ترین دیــدار او صبحانــه 
صمیمانه وی با ترامپ بود، کســی که 
وی را دوست و مصلح خواند و او را کسی 
دانست که تحول را در مسیری مثبت به 

ارمغان می آورد. 
شاهزاده محمد که عمدتاً از او با نام 
اختصاری MBS )محمد بن سلمان(، 
یاد می شــود، روز جمعــه )هفتم تیر 
ماه(، در حالی برای دســت دادن با آبه  
شینزو، نخست وزیر ژاپن پیش از عکس 
خانوادگی با سایر اعضای گروه گام بر 
می داشت که کامال مطمئن و بی پروا بود 
و توانست جایگاه ویژه ای در بین ترامپ و 
آبه برای عکس گرفتن به خود اختصاص 
دهد و در حالی که بــه پهنای صورت 

می خندید، برای عکس دســت تکان 
می داد. او در آغاز اولین جلسه جامع این 
دور از اجالس در کنار آبه نشست و در 

مراسم پایانی نیز سخنرانی کرد.
بخشــی از ماجراهــا احتماال جز 
تشریفات اســت. عربستان سعودی 
میزبان اجالس آتی گروه بیســت در 
اواخر ســال 2020 میالدی اســت؛ 
بر همین اساس بن ســلمان شاید در 
اوســاکا مورد احترامی برجسته قرار 
گرفت؛ اما این موضوع از طرفی بیان گر 
حقیقتی گسترده تر مبنی بر اهمیت 
عربستان ســعودی برای بســیاری 
از کشــورها به دلیل نفــت آن و نقش 
کلیدی اش در امنیت خاورمیانه است. 
پیامی که از گروه بیست به جهان منتشر 
شد این بود که همچنان با گذشت زمان 
برخی رهبران حداقل به دنبال عبور از 

مسائل مربوط به خاشقجی هستند.
سیمون هندرســون، کارشناس 
خلیج فارس در انســتیتو واشنگتن 
مطالعــات سیاســت خــاور نزدیک 
گفت: احترام به بن سلمان در اجالس 
بیشــتر ناشــی از ترس بود تا احترام؛ 
همچون احترامی که رهبران به پوتین 

می گذارند.

چنیــن وضعیتــی می تواند برای 
شاهزاده محمد کفایت کند. در حالی 
که او ابتدا با چهره یــک مصلح جوان 
مشتاق برای گشایش اقتصاد عربستان 
ســعودی و اعطای آزادی بیشتر برای 
زنان ظاهر شــد، این رهبــر بالمنازع 
هدایت ســرکوب های فعالین زنان را 
برعهده داشت و با انتقاد جهانی به دلیل 
قتل خاشقجی از سوی مأموران سعودی 
در کنسولگری سلطنتش در استانبول 

مواجه شد.
بن ســلمان همواره اتهــام صدور 
فرمان قتل خاشقجی را رد کرده است؛ 
اگرچه ســازمان ملل متحد شواهدی 
ارائه کرده که از مداخله احتمالی وی 

حکایت دارد.
وی همچنیــن چهــره مرکزی 
طرح خاورمیانه ترامــپ، به ویژه برای 

تقابل با ایران اســت. همین موضوع 
برای بن سلمان اندکی مصونیت آورده 
اســت؛ این مصونیت با وجود خشــم 
برخــی اعضای کنگره چــه در حزب 
جمهوری خواهــان و چــه در حزب 
دموکرات ها در رابطه با قتل خاشقجی 
و نیز اقدام بن سلمان در حمایت از اتحاد 
نظامی در جنگ با یمن که جنگی بلند 
مدت را منجر شــده و بحران بشــری 

بزرگی را رقم زده، پا برجا است.
جالب اینجاست که اجالس گروه 20 
درست یک هفته پس از آن اتفاق افتاد 
که اعضای مجلس سنای آمریکا رأی به 
بلوکه کردن فروش تسلیحات آمریکایی 
به سلطنت سعودی دادند. تمجید بسیار 
عمومی ترامپ از بن سلمان نشان داد 
که کاخ سفید چقدر مشتاق به عبور از 
موضوع خاشقجی و جنگ یمن است تا 
بن سلمان را همسو با فشار کارزار علیه 

ایران نگاه دارد.
ترامپ در دیدار روز شنبه )هشتم تیر 
ماه( خود با بن سلمان گفت: ما روابطی 
گسترده داریم و این مسئله بسیار مهم 
اســت. ما در تالش برای بهترین اقدام 
همسو با منافع کشورهایمان هستیم 
که مسیری طوالنی است و باید کارهای 

بیشتری انجام شود.
نقش عربستان سعودی در بازار نفت 
در اجالس گــروه 20 کامال در معرض 
نمایش بود. بن ســلمان با پوتین برای 
حفظ میزان تولید در سطوح کنونی تا 
پایان سال جاری توافق کرد که نتیجه 
اجالس این هفته اوپــک را کمرنگ 
می کند. آن ها از سال 2016 به رقابت 
دیرینه تولید نفت خود پایان دادند و با 
حفظ سطح تولید تالش کردند بهای 

نفت را باال ببرند.
در همین حال سلطنت ســعودی 
تحت حاکمیت بن سلمان برای تنوع 
بخشی به اقتصاد وابســته به نفتش 
برنامه ریــزی و ســرمایه گذاران را 
تشویق کرد. حتی محدودیت مالکیت 
شــرکت های ســهامی عام نیز برای 
سرمایه گذاران خارجی استراتژیک 
برداشته شد و مسیر را برای سهامداری 
سرمایه گذاران بین المللی برای ورود 
به صنایع بانکداری و پتروشــیمیایی 

هموار کــرد.  این کشــور همچنین 
تابعیــت دائــم را بــرای برخــی 
سرمایه گذاران جذاب خارجی فراهم 
کرد و به دنبال ســرمایه گذار بخش 
خصوصی برای توســعه یک جزیره 
توریستی در دریای ســرخ به اندازه 

مساحت بلژیک است.
اما برای جلب ســطوح گسترده تر 
ســرمایه گذاری خارجی، به ویژه در 
پروژه های بزرگ  زیرساختی، بن سلمان 
باید از هیبت رهبرانی همچون پوتین 
خارج شــود. اگرچه او کمتر از سوی 
دیگران در اوساکا نسبت به آرژانتین 
ترد شــد، اما رهبران غربی همچنان 
به ســختی روی خود را برای خوش و 

بش با او می چرخاندند.
چســباندن خود به ترامپ شاید 
یک اســتراتژی بلند مدت خوب برای 
شــاهزاده نباشد. هندرســون در این 
زمینه گفت: جلب حمایت تام ترامپ 
یک امتیاز از سوی بیشــتر جهانیان 

محسوب نمی شود.
گــزارش بازخوانــی رســمی 
صحبت های شــاهزاده ســعودی در 
مراســم پایانی گروه بیست پیشنهاد 
می کند که وی نه تنها به تنوع بخشی 
به اقتصاد خود نیازمند است، بلکه باید 
دایره دوستانش را نیز متنوع کند. این 
گزارش شــامل ارجاعاتی به اظهارات 
بن سلمان در مورد اهمیت همکاری و 
هماهنگی بین المللی است که با توجه 
به چالش های پیچیده و مرتبط با دنیای 
امروز ما مورد نیاز هســتند. در پایان 
گزارش نیز از زبان شــاهزاده سعودی 
آمده بود که وی امیدوار است رهبران 
گروه بیست به وی اجازه میزبانی سال 

آینده نشست را در ریاض بدهند.

درسایهحمایتهایبیدریغترامپتسهیلشد

بازگشت بن سلمان به عرصه جهانی!
تمجیدبسیارعمومی
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بهخاشقجیهستند

کاروان حامل صالح الغریب، وزیرمشــاور دولت لبنان 
در امور آوارگان هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفت. 
به نقل از شــبکه تلویزیونی المیادین، کاروان حامل صالح 
الغریب، وزیر مشاور دولت لبنان در امور آوارگان در منطقه 
قبرشمون لبنان هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفت و 
سه تن از محافظان وی زخمی شدند. دو تن از محافظان این 
وزیر لبنانی ساعتی بعد در اثر شدت جراحات جان خود را از 
دست دادند.  منابع حزب دموکرات لبنان که صالح الغریب، 
وزیر امور آوارگان از اعضای ارشد آن است، انگشت اتهام را به 
سمت حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان به رهبری ولید 

جنبالط نشانه رفته اند. این تیراندازی در شرایطی رخ داد 
که از صبح یکشنبه )نهم تیر ماه( منطقه جبل لبنان به علت 
بازدید های جبران باسیل از بخش های آن شاهد تنش هایی 
بود و حتی به دلیل بسته شدن راه دهکده کفرمتی توسط 
هواداران حزب سوسیالیست ترقی خواه، سفر باسیل متوقف 
شد. سعد حریری، نخست وزیر لبنان در تماس با حزب های 
دروزی دموکرات و سوسیالیست ترقی خواه، جبران باسیل 
وزیر خارجه، صالح الغریب وزیر امور آوارگان و فرماندهان 
پلیس و واحد اطالعات ارتش این کشــور ضمن بررســی 

اوضاع، بر لزوم حفظ ثبات و آرامش لبنان تاکید کرد.

کیم و ترامپ در گفت وگوهای خــود توافق کردند که 
مذاکرات اتمی میان دو طرف مجددا آغاز شود و به نتیجه ای 
در زمینه خلع سالح اتمی دست یابد.  خبرگزاری یونهاپ 
گزارش داد که مایــک پامپئو وزیر خارجــه آمریکا گفته 
مذاکرات دو طرف احتماال اواســط ماه جوالی )مرداد ماه( 
از سر گرفته خواهد شــد.  ترامپ با عبور از خط مرزی کره 
جنوبی به کره شمالی، به اولین رئیس جمهور تاریخ آمریکا 
تبدیل شد که وارد خاک کره شمالی شده است. این دیدار 
در شــرایطی صورت گرفت، که دو دیــدار قبلی ترامپ با 
رهبر کره شمالی به جهت زیاده خواهی های رئیس جمهور 

آمریکا بی نتیجه پایان یافته بود. هنگامی که خبرنگاری از 
رهبر کره شمالی پرسید چه زمانی به آمریکا سفر می کند، 
ترامپ پاسخ داد: همین حاال از او دعوت می کنم. کیم جونگ 
اون رهبر کره شمالی نیز گفت: در حال حرکت به سوی پایان 
دادن به گذشته تاسف بار بین دو کره هستیم.  کیم گفت: باور 
دارم دیدار ما در این محل که نمادی از تفرق و گذشــته ای 
خصمانه است، به جهان نشــان می دهد که ما زمان حالی 
جدید ســاخته ایم و دیداری مثبت و روبــه جلو خواهیم 
داشت. دیدار ترامپ با رهبر کره شمالی پس از اجالس گروه 

20 برنامه ریزی نشده بود.
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 یک منبــع مطلع در وزارت کشــور افغانســتان 
اعالم کــرد انفجارهای صبــح امــروز در مرکز کابل 
 تاکنــون 34کشــته و شــصت و هشــت زخمــی 

برجا گذاشته است.
پنج انفجار پی درپی ساعت نه صبح دوشنبه )دهم 
تیر ماه( در منطقه پل محمود خان نزدیک ساختمان 
وزارت دفاع، کمیته ملی المپیک، تلویزیون خصوصی 
شمشاد و مرکز پشــتیبانی ارتش افغانستان به وقوع 
پیوست. صدای نزدیک به 10 انفجار بسیار قوی دیگر 
در پایتخت افغانستان شنیده شــده و انفجارها ادامه 
دارد. برخی گزارش ها حاکی از آن است که هدف از این 
انفجارها مرکز پشتیبانی ارتش افغانستان بود. پس از 
وقوع انفجارهای پی درپی ، پخش برنامه های شــبکه 

تلویزیونی شمشاد نیز قطع شد.
در این درگیری ها صدای تیراندازی پراکنده و زنگ 
هشدار امنیتی ســفارت آمریکا همچنان شنیده شد. 

وزارت کشور افغانســتان نیز وقوع انفجارهای کابل را 
تائید کرد اما تاکنون جزئیات بیشتری در این باره ارائه 

نکرده است.
گروه طالبان مســئولیت حمالت امــروز به مرکز 
پشتیبانی ارتش افغانســتان در مرکز شــهر کابل را 
برعهده گرفت.  نصرت رحیمی سخنگوی وزارت کشور 
افغانســتان نیز شمار مهاجمان مســلح را که به مرکز 

پشتیبانی ارتش را سه نفر اعالم کرد.

خبرگزاری رسمی سوریه سانا بامداد روز دوشنبه 
)دهم تیرمــاه( اعالم کرد که صــدای چندین انفجار 
در شهر دمشق شنیده شــد و در نتیجه فشار ناشی از 
انفجارهای مذکور در آســمان حومه دمشــق، برخی 
منازل شهروندان غیرنظامی در شــهرک صحنایا در 

جنوب غرب این شهر دچار خسارت مادی شدند.
ســامانه های پدافند هوایی ارتش با حمله موشکی 
به حومه شهر دمشــق و همچنین حومه غربی استان 
حمص در مرکز این کشــور مقابله کرده و شــماری 
از موشــک ها را ســاقط کردند. رســانه های رسمی 
سوریه همچنین از موفقیت پدافند هوایی این کشور 
در ســرنگونی دست کم ســه تا شــش موشک رژیم 
صهیونیســتی در حومه جنوبی شــهر دمشــق خبر 
می دهند. از یک منبع نظامی ســوری نقل شــده که 
موشک های شلیک شــده، چندین منطقه نظامی در 
حومه غربی استان حمص را هدف قرار دادند؛ از طرفی 

برخی گزارش های دریافتی حاکــی از حمله به مرکز 
تحقیقات علمــی در منطقه جمرایا در شــمال غرب 
دمشق و وقوع انفجار در این منطقه هستند. سانا اعالم 
کرد که در نتیجه حمله موشــکی رژیم صهیونیستی، 
چهــار غیرنظامی از جمله یک کــودک چند ماهه در 
شهرک صحنایا جان خود را از دســت دادند و 21 تن 
دیگر نیز زخمی شدند که در میان آن ها چندین کودک 

به چشم می خورند.

انفجار های کابل ۱۰۰ کشته و زخمی به جا گذاشتحمله موشکی نیروی هوایی اسرائیل به دمشق

خبرخبر


