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سودانحمیدتی!
مص ِرسیسیو
ِ
حمایت آشــکــار مثلث مــصــر ،عربستان و
امــارات از کودتای شــورای نظامی سودان
علیه البشیر و پذیرایی مکرر از مقامات این
شورا خود گویاتر از هر نشانه دیگری وقوع
"انقالب معکوس" را اثبات میکند .حمله
خونین اخیرنیروهای شورای نظامی حاکم
بر ســودان به تحصنکنندگان در خارطوم
خاطره تلخ حمله ارتش مصر به تحصن رابعه
در سیزدهم آگوست  2013و کشتن صدها
نفر را زنده کرد .این هم نشانی دیگر از این
ـودان حمیدتی دقیقا پا جای
اســت که س ـ
ِ
پــای مص ِر سیسی گذاشته است.احتماال
این پرسش در ذهن خواننده محترم پدیدار
"سودان حمیدتی"؟ مگر رئیس
گردد که چرا
ِ
شــورای نظامی ســودان عبدالفتاح برهان
نیست؟ پس چرا معاون او حمیدتی؟واقعیت
این است که محمد حمدان دقلو ملقب به
حمیدتی مرد قدرتمند و شاید بتوان گفت
پرنفوذترین شخص ایــن روزه ــای ســودان
است که  40هزار نیروی نظامی تحت عنوان
نــیــروهــای واکــنــش ســریــع تحت فــرمــان او
هستند؛ هر چند بعد از کودتا فرماندهی آن
را به برادرش واگذار کرده است .در کنار آن
هم نفوذ خوبی در میان قبایل به ویژه در غرب
سودان دارد .اعتمادی که عمر البشیر نیز به
حمیدتی کرد نظیر همان اعتمادی است که
محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر به
عبدالفتاح سیسی کرد .حمیدتی در آخرین
روزهای ریاست جمهوری البشیر مواضعی
متمایل به معترضان سودانی گرفت و در روز
کودتا هم با نیروهای واکنش سریع تحت
فرمانش حمایت قاطع خــود را از پیروزی
انقالب اعالم کرد .دقیقا همان نقشی که
حمیدتی
عبدالفتاح سیسی ایفا کرد.امروز
ِ
ارتــش نرفته به درجــه سپهبدی رسیده و
سودای ریاست جمهوری سودان را در سر
دارد .در این کارزار هم به نظر می رسد بیشتر
از عبدالفتاح برهان رئیس کنونی شورای
نظامی حاکم بر سودان حمایت خارجی را
داشته باشد و این مشخص است که گزینه
عربستان سعودی برای آینده سودان است،
اما گفته میشود که مصر و امارات به برهان
نظر دارند .ولی اختالف نظری میان اعضای
مثلث عربی حامی انقال بهای معکوس یا
همان کودتا درباره او مالحظه نکردهام.دو
هفته پیش بود که به ریاض رفت و با محمد
بن سلمان دیــدار کرد .کامال از جنگ یمن
حمایت کرد و گفت که سودان از عربستان
در مقابل ایــران و حوثیها حمایت خواهد
ک ــرد.در هفتههای اخیر مرتب با سفرای
غربی نشست و برخاست دارد و خود را برای
نشستن بر کرسی ریاست جمهوری سودان
آماده میکند .حال باید منتظر ماند و دید که
آیا انقالبیون سودانی پس از حادثه تلخ اخیر
و کشته شدن  ۳۰تحصن کننده با بازخوانی
سرنوشت ناگوار انقالب مصر میتوانند مانع
تکمیل پازلهای انقالب معکوس دیگری در
آفریقا و قدر تگیری حمیدتی یا امثال او و
بازتولید یک دیکتاتوری دیگر و بدتر از هر
دورهای شوند یا خیر؟

تالشترامپوپمپئوبرایممانعتازنخستوزیریرهبرحزبکارگرانگلیس

کاخسفید علیهکوربین

موضعگیریهایمداخلهجویانه«دونالدترامپ»
و برخی مقامات دولت وی مانند «مایک پمپئو»،
دربارهمسائلوامورداخلیبریتانیا،بازتابیمنفی
در این کشور داشته است.در آخرین موضع گیری
دراینزمینهوزیرخارجهآمریکادرجلسهخصوصی
بارهبرانیهودیدربارهسیاستهایبریتانیاعلیه
«جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر موضع گرفت
و تلویحا وی را به یهودی ستیزی متهم کرد و وعده

اقدام علیه کوربین را داد.پمپئو در پاسخ به این
پرسشکهاگرجرمیکوربینبهعنواننخستوزیر
بعدیانتخابشودواگرزندگیبهیهودیانبریتانیا
سخت شود آیا او حاضر است اقدامی انجام دهد یا
خیر ،گفت" :ممکن است کوربین وارد این عرصه
و انتخاب شــود .ایــن احتمال وجــود دارد .شما
باید بدانید که ما منتظر نخواهیم ماند تا او دست
به اقداماتی بزند تا بعد ما به آن ها واکنش نشان
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دهیم .ما نهایت تالش مان را میکنیم".جرمی
کوربین با ادعــای سستی در برخورد با یهودی
ستیزیدرونحزبکارگربریتانیاموردانتقادقرار
گرفتهاست.حتیدرفوریه 2019میالدی 9نفر
از اعضای حزب کارگر از پارلمان استعفا و برخی
به ناکامی رهبری حزب شان در مدیریت مسائل
مرتبطبایهودیستیزیاشارهکردند،اماحامیان
کوربینمعتقدنداتهاماتمرتبطبایهودیستیزی
با انگیزههای سیاسی است و از حمایت دیرینه
او از حقوق فلسطینیان و انتقاد از سیاستهای
دولتاسرائیل و سیاست های تجاوز گرانه آمریکا
نشئت میگیرد.حزب کارگرنیز در بیانیهای از
مداخله نابه جای پمپئو در امور داخلی بریتانیا
انتقاد کــرد .به گفته سخنگوی حــزب کارگر،
دونالد ترامپ و مقامهای او تالش دارند تا درباره
این که چه کسی نخستوزیر بعدی بریتانیا شود،
تصمیمگیری کنند و این مداخلهای کام ً
ال غیر
قابل قبول در دموکراسی بریتانیاست .پمپئو
دومینمقامآمریکاییبعدازترامپاستکهدر
روزهایاخیردربارهنخستوزیرآیندهبریتانیا
اظهارنظر میکند .به نظر می رسد با توجه
به برهه حساس کنونی که باید نخست وزیر
بعدی بریتانیا انتخاب شود ترامپ
و اعضای دولــت وی تالش می

کنند ضمن حمایت های مستقیم و غیر مستقیم
از نامزد مد نظر خود یعنی «بوریس جانسون» از
مقامات ارشد حزب محافظه کار ،مخالفان وی
به ویژه کوربین را مورد حمالت لفظی و انواع
اتهامات به منظور تخریب چهره سیاسی وی قرار
دهند .متهم شدن کوربین به یهودی ستیزی و
وعده اقدام علیه وی ،حاکی از رویکرد گستاخانه
دولــت ترامپ در قبال دیگر دولــت ها و حتی
شرکای اروپایی خود مانند بریتانیاست.ترامپ
احساس می کند از اختیار و آزادی عمل نامحدود
در برخورد با دیگر کشورها برخوردار است و می
تواند حتی در زمینه انتخاب نخست وزیر آینده
بریتانیا نیز نه فقط ابراز نظر کند بلکه به شیوه
های مختلف در انتخاب شدن نامزد مد نظر خود
یعنی بوریس جانسون تالش کند .این مسئله با
واکنش تند رهبر حزب کارگر مواجه شده است.
با توجه به روند کنونی پیش بینی می شود که در
صورت انتخاب جانسون به عنوان رهبر
جدید حزب محافظه کار و نخست وزیر
جدید بریتانیا شاهد روابــط نزدیک
لندن و واشنگتن خواهیم بود و روند
مداخله گری دولت ترامپ در امور
داخلی بریتانیا نیز تشدید می
شود.

نمای روز

مراسم رسمی اعالن ریاست نیچروان
بارزانیبراقلیمکردستانعراقدراربیل
برگزار شد.مقامات خارجی از جمله
چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه و ثامر
السبهانوزیردولتسعودیدرامورخلیج
فارسازجملهمدعوانبودند.

چهره روز

العربیالجدید:بنسلمانبزرگترینحامیکشتارخونیندرسودانبود

جنگخیابانیدرخارطوم

گاردین پول شویی داماد رئیس جمهورآمریکا را فاش کرد

سریالتخلفاتدلبندهایترامپ
زمانی که نام جارد کوشنر ،داماد ترامپ و مشاور ارشد
کاخ سفید به عنوان طراح پروژه «معامله قرن» مطرح
شد ،خیلی ها شوکه شدند .شگفتی از این نظر که یک
بیزینسمنیهودیکهتجربهایدرسیاستنداردمسئول
طرحپرشبههدیپلماتیکشدهاست.حاالباگذشتزمان
مشخصشدهکههمسرایوانکاترامپازکدامحوضآب
میخورد.دیروز،روزنامهگاردینازانتقالمبالغهنگفتی
بهکوشنر،مشاورارشدودامادترامپاطالعدادکهمنابع
آن همچنان نامشخص است .بر اساس این گزارش،
یک شرکت امالک و مستغالت به نام «کادر» که صاحب
بخشی از آن جارد کوشنر است ،از زمان ورود او به کاخ
سفید به عنوان مشاور ارشد دونالد ترامپ  ۹۰میلیون
دالر کمک مالی خارجی از یک نهاد خارجی نامعلوم
دریافتکردهاست.سرمایهگذاریدرشرکت«کادر»در
شرایطیانجامشدکهجاردکوشنر،بهعنوانمشاورکاخ
سفیدفعالیتداشتونمایندهبینالمللیآمریکاشناخته
میشد .این پول از طریق خــودروی متعلق به گلدمن
ساکسدرجزایرکیمن،بخشیازمستعمراتفرادریایی
بریتانیا منتقل شد.این جزایر پناهگاه مالیاتی است که
محرمانگی سازمانی را تضمین میکند .کوشنر که با
ایوانکاترامپ،دختررئیسجمهوریآمریکاازدواجکرده
است،پسازپیوستنبهدولتآمریکاسهامشرکتکادر
رانگهداشتودیگرداراییهارافروخت.براساساسناد
مالی،ارزشسهاماواکنونحدود ۵۰میلیوندالراست.
برخیازکارشناسانحوزهاخالقیاتتاکیددارند،تامین

مالی خارجی برای شرکت کادر احتما ًال تضاد منافع
برایکوشنرایجادکندچوناودردولتآمریکامشغولبه
کار است و همین موجب میشود درباره شفافیت کامل
این سرمایهگذاری نگرانی به وجود آید .تضاد منافع به
شرایطیگفتهمیشودکهدرآن،فرد(یاسازمانی)تحت
تأثیرمنفعتها(ارزشها)ییقرارمیگیردکهمیتواندبر
تصمیمیارفتارحرفهایاوکهدرقبالآنهامسئولاست،
تأثیر بگذارد .جسیکا تیلیمن ،استاد دانشکده حقوق
دانشگاه جورج واشنگتن که اخالقیات دولت و قوانین
ضد فساد تدریس میکند ،گفت :این مسئله موجب
میشود که مردم گمان کنند که او به صورت نامناسبی
تحت تاثیر قرار میگیرد .به گفته وکالی داماد ترامپ،
جاردکوشنرپسازپیوستنبهکاخسفیدازهیئتمدیره
شرکت کادر استعفا کرد و سهام خود را به کمتر از ۲۵
درصد رساند .او اما در اولین گزارش از داراییها ،نامی
از شرکت مذکور نبرد و بعد ًا آن را اعالم کرد و مدعی شد
که حذف آن عمدی نبوده است .شرکت کادر میگوید،
تاینشرکتندارد .نام
کوشنرمشارکتفعالیدرعملیا 
خارجیهاییکهازطریقگلدمنساکسدرشرکتکادر
سرمایهگذاریکردند،ازسویاینشرکتهااعالمنشده
است،امادومنبعمطلعمیگویند،سهمعمدهایازاین
سرمایهگذاریازیکشرکتپناهگاهمالیاتیدیگراست
ومقداریازآنازعربستانسعودیآمدهاست.کاخسفید
ووکیلکوشنرهنوزدربارهاینسرمایهگذارانخارجیو
سهامکوشنردرشرکتکادرواکنشینشانندادهاند.

نافرمانی هــای مدنی در شهر خــارطــوم،
پایتخت سودان که از اول هفته در واکنش
به خشونت و دیکتاتوری حکومت شورای
انتقالی نظامی آغــاز شــده نیز با برخورد
سخت سرکوبگرانه نظامیان مواجه شده
اســت.در محله بحری در شمال خارطوم
تحصنکنندگانباتایرهایخودرو،تنههای
درخت و سنگهای بزرگ برای ایجاد موانع
و در چارچوب نافرمانی مدنی خیابانها را
بستند .کارمندان بانک مرکزی سودان نیز
فعالیت خود را متوقف کردند بهطوریکه
اکثربانکهادرهایخودرابهرویمشتریان
بستند .خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد،
فرودگاهخارطومپروازهایمعدودیراانجام
داد و سالنهای فرودگاه مملو از مسافر
بودند .اکثر آژانسهای مسافربری نیز به
دلیل قطع اینترنت تعطیل شدند و قیمت
بلیتهاافزایشیافت .همزمان «عبدالفتاح
عبدالرحمن» رئیس شورای نظامی انتقالی
حکم بازنشستگی دهها افسر دستگاههای
امنیتی و اطالعاتی را صادر کرد .به نظر می
رسد،چنین تغییرات بیسابقه با هدف دور
کردنافسرانبرجستهایندستگاههاانجام
شد که طی سالهای طوالنی از نفوذ قوی
برخورداربودند.درمیاناینافراد 35،افسر

بادرجهسرلشکر 21،افسربادرجهسرتیپ،
 15افسر با درجــه سرهنگ و  19سرگرد
دیده میشوند .رئیس شورای نظامی آوریل
گذشته نیز حکم بازنشستگی هشت نفر از
افسران در هیئت فرماندهی این دستگاه را
صادر کرده بود .اعتراضات سودانیها در
روزهــای اخیر و پس از به بنبست رسیدن
مذاکره شــورای نظامی انتقالی با ائتالف
اپوزیسیون «نیروهای آزادی و تغییر» درباره
تشکیل شورای حاکمیتی و تعداد اعضای
نظامی و غیرنظامی این شورا تشدید شده
اســت.هــمــزمــان،پــایــگــاه خــبــری "العربی
الجدید"درگزارشیبااشارهبهاختالفمنافع
مصرباسعودیهاواماراتدرخصوصبحران
سودان و آشفتگی اوضاع در پی سرکوب و
کشتار مردم توسط نیروهایامنیتی موسوم
به شبه نظامیان "الجنجوید" ،تاکید کرد :
ولیعهد سعودی بزرگ ترین حامی کشتار
خونین خــارطــوم بــود.روزنــامــه آمریکایی
نیویورکتایمزنیزبااشارهبهمناسباتمحمد
حمدانحمیدتینایبرئیسشوراینظامی
سودان با عربستان و امارات ،مستنداتی از
برخیکانالهایحمایتیعربستانوامارات
از نیروهای واکنش سریع شورای نظامی در
اینکشوررامنتشرکرد.

برادر اون جاسوس سیا؟!
کیم جونگ نام ،برادر ناتنی رهبر کره
شمالی که در سال  ۲۰۱۷در مالزی
کشته شــد ب ــرای ســازمــان اطــاعــات
مرکزی آمریکا (سیا) جاسوسی می
کرد.حال با انتشار این خبر از جانب
فایننشال تایمز توجهات به سمت کیم
جونگ اون بیش از پیش خواهد شد.

قاب بین الملل

گران ترین نقاشی در کشتی بن سلمان
گران قیمتترین نقاشی جهان متعلق به
دوره رنسانس ایتالیا ،در کشتی تفریحی
مــحــمــد بــن ســلــمــان ،ولــیــعــهــد ســعــودی
نگهداری میشود .این اثر ،تابلویی موسوم
بــه «ســالــواتــور مــونــدی» کــه عــبــارت التین
«منجی جهان» است ،عیسی مسیح (ع) را
در حین عبادت با دست راست و نگهداری
یــک گــوی بــا دســت چــپ نشان میدهد.
بسیاری این نقاشی را اثر لئوناردو داوینچی
می دانند ،اما ادعاهایی هم مطرح شده
است مبنی بر این که این تابلوی نقاشی را
شخصا داوینچی نکشیده است و کار یکی از
شاگردان اوست .سالوادور موندی با تلفن
از حراجی کریستی خریداری شد و شبانه
به کشتی تفریحی بن سلمان منتقل شد.
کشتی تفریحی  Sereneدر اصل متعلق به
میلیاردر روس یوری شفلر بود که در سال
 2016به قیمت  450میلیون دالر به بن
سلمان فروخته شد.

