
گزارش صندوق بین المللی پول از
تبعات »برگزیت« بر اقتصاد انگلیس

صندوق بین المللی پول در گزارشــی اعالم کرده  
»برگزیت« تاثیر منفی بر اقتصاد انگلیس گذاشته و نرخ 

رشد اقتصادی این کشور را کاهش داده است. 
مدیــر صنــدوق بین المللی پول اعالم کــرد حتی بعد از 
اعطای زمان بیشــتر به انگلیس برای خــروج از اتحادیه اروپا، 
وضع سردرگمی برگزیت تاثیر منفی بر اقتصاد انگلیس گذاشته 
است. به گزارش واحد مرکزی خبر، پل تامسن طی سخنرانی 
خود در یک کنفرانس مطبوعاتی در نشســت های فصل بهار 

این صندوق و بانک جهانی در واشنگتن اعالم کرد: » با وجود 
اینکه اتحادیــه اروپا تصمیم به تمدید مهلت برگزیت گرفت و 
به صورت موقت از برگزیت بدون توافق اجتناب کرده است، اما 

همچنان این شرایط اقتصاد انگلیس را تهدید می کند.«
بر اســاس آخرین پیش بینی صندوق بین المللی پول، نرخ 
رشد اقتصادی انگلیس در سال 2019 میزان 1/2 دهم درصد 
خواهد بود، که این رقم در مقایســه با پیش بینی های قبلی که 

1/5 درصد بوده کمتر است. 

برنی سندرز خطاب به ترامپ: 
ال اقل به یک وعده  انتخاباتی  ات عمل کن

سناتور ایالت »ورمونت« و کاندیدای حزب دمکرات 
برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا خطاب 
به »دونالد ترامپ«، از وی خواســت، الاقل یکبار هم که 

شده، به وعده های انتخاباتی خود عمل کند. 
»برنی سندرز« طی یک گردهمایی در ایالت »میشیگان« 
از رئیس جمهور آمریکا خواست، جلوی از بین رفتن فرصت های 

شغلی جوانان در این کشور را بگیرد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، سندرز گفت: معاهده 

جدیدی که ترامــپ در خصوص آن با مکزیک مذاکره کرد، به 
شرکت های بزرگ از جمله »جنرال موتورز«، اجازه می دهد که 
فرصت های شــغلی را )از آمزیکا( به مکزیک منتقل کنند. وی 
خطاب به ترامپ افزود، برای یکبار هم که شــده، به وعده های 
انتخاباتی خود عمل کن. تا زمانی که مکانیسم های قوی و سریع 
برای افزایش دســتمزد کارگران نــداری و نمی توانی از خروج 
مشاغل آمریکایی به مکزیک جلوگیری کنی، این فزمان)معاهده 

با مکزیک( را )برای تصویب( به کنگره ارسال نکن.
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سرویس خارجی 
با گذشت 5 روز از برکناری مشکوک »عمر البشیر« و تعارف 
قدرت بین کودتاچیان در شورای انتقالی نظامی سودان، تظاهرات 
و خشم مردم همچنان ادامه دارد. ســران سعودی و امارات که 
تاکنون حمایت خود از کودتاچیان را پنهان می کردند، روز گذشته 
رسما کنار کودتاچیان ایستادند تا این تحلیل که گفته می شود این 

کودتا، »فرمایشی« است، به واقعیت نزدیک تر شود.
با گذشت زمان، تحلیل تحوالت سودان نیز ساده تر می شود. وقتی خبر 
استعفای اجباری »عمرالبشیر« رئیس جمهور مادام العمر این کشور فقیر 
آفریقایی منتشر شد، با توجه به نزدیکی او به سعودی و آمریکا، اعالم شد، 
احتماال این کودتا فرمایشی است چرا که کودتاچیان به این نتیجه رسیده 

اند، خشم مردم به نقطه غیر قابل برگشت رسیده است.
 این تحلیل آنجا به حقیقت نزدیک تر شد که یک نظامی از بدنه همان 
قدرت جانشین موقت »البشیر« شد و بالفاصله او هم با اعتراض مردم کنار 
کشید تا یک نظامی دیگر قدرت را در دست بگیرد. دست به دست شدن 
قدرت بین کودتاچیان و انتشار خبرهایی درباره احتمال فرار عمرالبشیر به 
عربســتان دیگر شکی برای مردم سودان باقی نگذاشت که انقالب آنها در 

حال مصادره شدن است.
حاال خبر رســیده که گروه های معارض، »اعــالم آزادی« و »تغییر« 
هم با صدور بیانیه ای مشــترک تأکیــد کرده اند که اظهارات رئیس جدید 
شــورای نظامی انتقالی هیچ یک از خواســته های ملت را برآورده نکرده 
است.»البرهان« شنبه شب در ســخنانی متعهد شد شورای انتقالی طی 
مدت دو سال آینده دولت مدنی تشکیل می دهد و همه مسئوالن فاسد و 
افرادی را که در قتل بی گناهان دســت دارند را محاکمه و مجازات خواهد 
کرد. در بیانیه گروه های معارض با اعالم اینکه »انقالب ما تنها با جابجایی 
افراد پایان نمی یابد« آمده: »گام نخست سقوط نظام، تحویل فوری قدرت 
و بدون شــرط به دولت انتقالی مدنی اســت که به مدت چهار ماه دوره 

انتقالی را مدیریت کند.«
گروه های معارض همچنین بر یک ســری شــروط هفت گانه تاکید 
کرده اند. این شروط عبارتند از: بازداشت و محاکمه تمامی رهبران دستگاه 
امنیتی و اطالعاتی که مرتکب جنایت علیه ملت شده اند، بازسازی دستگاه 
امنیت و اطالعات، انحالل شــبه نظامیان وابسته به نظام سابق ، بازداشت 
فوری رهبران فاسد دستگاه های دولتی و نظامی ، انحالل تمامی دستگاه ها 
و ســازمان های فاســد و محاکمه عادالنه این افراد، آزادی فوری تمامی 
زندانیان سیاســی و نظامی از جمله افسرانی که از انقالب حمایت کردند، 
رفع فوری تمامــی قوانین و محدودیت های اعمال شــده برای آزادی ها. 
نهاد های مدنی ســودانی همچنین اعالم کردند که از هیچ یک از شروط 

خود کوتاه نخواهند آمد. 
حمایت صریح سعودی و امارات از کودتاچیان

یک روز پس از تعیین »عبدالفتاح البرهان« بعنوان رئیس جدید شورای 
انتقالی نظامی سودان و در حالی که تظاهرات همچنان علیه این شورا در 
جریان اســت؛ ریاض و ابوظبی حمایت کامل خود را از عبدالفتاح البرهان 
و شورای نظامی اعالم کردند! در بیانیه دیوان پادشاهی سعودی با تاریخی 
خواندن روابط دو کشــور، آمده: »ریاض تحوالت سودان و بیانیه شورای 
انتقالــی نظامی را پیگیری و حمایت خود را از اقدامات این شــورا اعالم 
می کند.« وزارت خارجه امارات متحده عربی نیز بالفاصله پس از سعودی 
وارد عمل شــد و با تاریخی خواندن تحوالت سودان، تعیین »عبدالفتاح 
البرهان« به عنوان رئیس شــورای انتقالی نظامی را تبریک گفت و تأکید 
 کرد که به قدرت مردم و ارتش سودان برای عبور از تهدیدات اعتماد کامل 

دارد.
این حمایت ها تقریبا دیگر تردیدی باقی نگذاشته که تحوالت سودان 
از جانب همین ها پی ریزی و دنبال می شــود، البته با دستور کاخ سفید و 

رژیم صهیونیستی.
برخی کارشناسان معتقدند، مثلث آمریکا، سعودی و رژیم صهیونیستی 
خواب هایی برای کشــورهای آفریقایی مثل لیبی و سودان و حتی الجزایر 

دیده اند.

همزمان با کودتای آمریکا علیه »مادورو«

پمپئو: ایران در امور داخلی ونزوئال 
دخالت می کند!

»مایک پمپئو«، در حالی که دولت آمریکا پروژه کودتا را علیه 
دولت مادورو علنا و رســما پی گیری می کند ایران را به دخالت در 

امور داخلی ونزوئال متهم کرد!
آمریکا طی دو ســال اخیر و به خصوص طی چند ماه گذشته از هیچ 
دخالت سیاسی، نظامی، اقتصادی و اطالعاتی در امور داخلی ونزوئال و برای 
ســرنگونی دولت مادورو کوتاهی نکرده اســت. این کشور همه را به صف 
کرده تا هر طور شده دولت قانونی ونزوئال را سرنگون و دولت دست نشانده 
خود را به ریاســت خوان گوایدو مستقر کند. با وجود همه این مداخالت 
علنی و گسترده و رجز خوانی روزانه مقامات ارشد آمریکا مبنی بر احتمال 
حمله نظامی به ونزوئال »مایک پمپئو« وزیر خارجه این کشور در مصاحبه 
با صدای آمریکا مدعی شــده که ایــران در امور آمریکای جنوبی و ونزوئال 

مداخله می کند!
وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه  با بخش انگلیسی VOA و در پاسخ به 
این سؤال که »آیا ایران در آمریکای التین حضور دارد؟« مدعی شد: »بله. 
شــکی وجود ندارد که پول ایران در آمریکای جنوبی برای اهداف مخرب، 
حمایت از حزب اهلل، حمایت از ســازمان های تبهــکار فراملی و حمایت از 

تروریسم در سراسر منطقه صرف می شود.« 
 وی در ادامه با اشــاره به گزارش های منتشرشــده در مورد برقراری 
پرواز مستقیم میان پایتخت ایران و ونزوئال گفت: »آن روز دیدید که پرواز 
مستقیمی از تهران به کاراکاس انجام شد. این، دخالت در آمریکای جنوبی 
اســت. این مسئله در راستای منافع بهینه مردم آمریکای جنوبی نیست و 
ایاالت متحده، آماده اســت.« ادعای دخالت ایران در امور آمریکای جنوبی 
در حالی است که »ژائیر بولسونارو« رئیس جمهور برزیل اخیراً و صراحتا از 
طرح همکاری با آمریکا برای ایجاد شکاف در ارتش ونزوئال با هدف برکنار 
کــردن »نیکالس مادورو« رئیس جمهور منتخب ونزوئال پرده برداری کرده 
بــود. و جان بولتون هم صراحتا گفته بــود آمریکای جنوبی حیاط خلوت 

آمریکاست و...!
ارتش دست نخورده ونزوئال

روزنامه آمریکایی »واشنگتن پســت« هم در گزارشی در همین ارتباط 
تحت عنوان »ارتــش ونزوئال علیرغم انتظارات، به مــادورو حمله نکرد«، 
نوشــته: »زمانیکه دولت ترامپ برای اولین بار در ماه ژانویه ســال جاری 
میالدی خواســتار استعفای دولت ونزوئال شد و از رئیس جمهور این کشور 
خواست تا به »خوان گوایدو« رهبر مخالفان ونزوئال اجازه رسیدن به قدرت 
بدهد، انتظار می رفت که ارتش ونزوئال خیلی به ســرعت تغییر رویه دهد 
و شــرایط را برای محقق شــدن این امر فراهم آورد.« طبق این گزارش، 
نیروهای مســلح ونزوئال در واقع عنصر کلیدی این راهبرد دولت آمریکا به 
حساب می آمدند به طوریکه برخی مقامات آمریکایی پیش بینی کرده بودند 
که ارتش ونزوئال ظرف چند روز خیلی ســریع تغییر رویه دهد. با این حال، 
حدود ســه ماه از آن زمان می گذرد و بنا به گزارش واشنگتن پست، ارتش 
قدرتمند ونزوئال همچنان تحت ریاســت جمهوری مادورو به صورت دست 
نخورده باقی مانده اســت.یکی از مقامات ارشد سابق آمریکا که در زمینه 
سیاســت ونزوئال با دونالد ترامپ همکاری داشــته است، معتقد است که 
دولــت ترامپ و مخالفان ونزوئال، بیش از اندازه  به شــورش ارتش ونزوئال 
علیه دولت مادورو امید بسته بودند. دولت ترامپ به طور مداوم از احتمال 
اقدام نظامی علیه دولت ونزوئال خبر داده بود. بنا به گفته روزنامه واشنگتن 
پســت، همین لفاظی های محکم دولت آمریکا درباره اقدام نظامی موجب 
شــده بود که انتظارات مخالفان دولت مادورو از واشنگتن در این خصوص 

بیش از حد افزایش یابد.

ناآرامی به اروپا بازگشت
شورش در فرانسه، تظاهرات در صربستان و آلبانی

سرویس خارجی-
فرانسه ، آلبانی و صربستان سه کشور اروپایی روز 
شنبه شاهد اعتراضات گسترده مردمی به دولت های 
این کشور ها بودند. در فرانسه جلیقه زردها شهرهای 

مختلف را به آتش کشیدند.
اروپا همچنان درگیر شورش و اعتراضات گسترده مردمی 
در گوشــه و کنار این قاره سبز اســت. در هر کدام از این 
کشورها نیز مردم به دالیل مختلف به خیابان ها ریخته اند. 
در فرانسه روز شنبه طبق شنبه های گذشته جلیقه زردها 
در پاریس و سایر شهرهای این کشور به خیابان ها ریختند 
و با پلیس درگیر شــدند. مخالفان دولت فرانسه در اقدامی 
اعتراضی و در عین حال مبتکرانه در تظاهرات شــنبه این 
هفته، تظاهراتــی علیه ممنوعیت اعتراض و راهپیمایی در 

فرانسه برپا کردند.
معترضان به نظام ســرمایه داری در بیســت و دومین 
شنبه اعتراضات با تجمع در میدان جمهوری پاریس علیه 
محدودیت ها و ممنوعیت های اعالم شــده از ســوی دولت 
فرانسه در برپایی تظاهرات های ضددولتی، دست به اعتراض 
جداگانه ای زدند. در حالی که معترضان به نظام سرمایه داری 
و مخالفان دولت فرانســه علیه محدودیت ها و ممنوعیت ها 
برپایی تظاهرات در فرانسه در این میدان تجمع آرامی برگزار 
کرده بودند با دخالت پلیس ضدشورش و نیروهای امنیتی 
و ژانــدارم این تجمع به صحنه درگیری پلیس و معترضان 
تبدیل شد. دولت فرانسه حدود یک ماه است که به بهانه در 
خطر افتادن امنیت ملی این کشور تظاهرات ضد سرمایه داری 
را بسیار محدود کرده و تنها در چند شهر معترضان می توانند 

روزهای شنبه به خیابان بیایند.
 تاکنــون در جریان حدود 5 مــاه اعتراضات مردمی 
ضددولتی در فرانســه بیش از 11 نفر کشته و 13 هزار نفر 
نیز زخمی یا بازداشــت شــده اند. در جریان درگیری بین 
ماموران پلیس فرانســه و تظاهرکنندگان در تولوز دستکم 
دو نفر مجروح شدند. گزارش ها حاکی است که پلیس تولوز 

23 نفر را هم در این شهر بازداشت کرده است.
»کریســتف کاســتانه« وزیر کشور فرانســه پیش از 
اعتراضات شــنبه این هفته  اعالم کــرده بود از این هفته 
کسانی که چهره خود را در تظاهرات های ضد دولتی بپوشانند 
دســتگیر و به یکســال زندان خواهند رفت و عالوه بر آن 
15000 یورو نیز جریمه می شــوند. این در حالی  است که 
بسیاری از فعاالن جنبش ضدسرمایه داری در تظاهرات به 
خاطر در امان ماندن از گازهای اشک آور شلیک شده از سوی 

یک قانونگذار زن مســلمان مجلس نمایندگان آمریکا سکوت 
دموکرات ها مقابل حمالت »دونالد ترامپ« علیه »ایلهان عمر« را که او 

هم یک دموکرات است به شدت مورد انتقاد قرار داد.
»رشــیده طالب« طی یــک پیام توییتری، حزب دموکرات را به شــدت 
مورد انتقاد قرار داد و نوشــت: زمانی که آنها )دموکرات ها( می خواهند نشان 
دهند که این حزب دارای ظرفیت و تنوع اســت، عکس ما را در تبلیغات خود 
می گنجانند. اما وقتی از آنها می خواهیم پای میز گفت وگو بنشینیم، یا درباره 
مســائلی صحبت کنیم که روی هویت ما تاثیر می گذارد، یا مســائلی که ما 

برایشان می جنگیم، نادیده گرفته می شویم.
این عضو کنگره ، دموکرات ها را بابت سکوت در مقابل حمالت ترامپ به 

»ایلهان عمر« زن مسلمان دیگرعضو کنگره ، نیز مورد انتقاد قرارداد. 
به گزارش ایسنا، حمالت به »ایلهان عمر« به سطح جدیدی رسیده است. 
رئیس جمهوری آمریکا یک فیلم ویدیویی از ترکیب سخنرانی های این نماینده 
کنگره و تصاویری از حمالت تروریســتی 11 ســپتامبر، منتشر کرده تا به او 
در این فیلم حمله کرده باشــد. انتشــار این فیلم، موجی از انتقادها را به راه 

انداخته است.
روزنامه »نیویورک پســت« هم کــه متعلق به »روپــرت مرداک« غول 
رسانه ای صهیونیســت اســت، اخیرا جمالت ایلهان عمر را روی تصویری از 

برج های دوقلوی در حال سوختن به چاپ رسانده بود.
رشیده طالب و »الکساندریا اوکاسیو-کورتز« از دیگر قانونگذاران مجلس 
نمایندگان آمریکا که هر دو دموکرات هســتند، اولیــن اعضای کنگره بودند 
کــه حمالت محافظه کاران علیــه ایلهان عمر را محکوم کرده اند. بر اســاس 
گزارش »هافینگتون پســت«، حزب دموکرات آمریکا واکنش در خوری علیه 
اسالم هراسی نداشته است و برخی از رهبران این حزب هنوز به حمالت علیه 

ایلهان عمر، واکنش علنی نشان نداده اند.
»ایلهان عمر« در واکنش به توییت جنجالی رئیس جمهوری آمریکا، تاکید 
کرد: »نماینده کنگره نشــدم که ســاکت بمانم. از حامیانم تشکر می کنم که 
مقابل دولتی ایستاده اند که روی ممنوعیت ورود مسلمانان به این کشور مانور 

می دهد.«
»نانسی پلوسی« رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، هم شنبه بدون اشاره به 
نام ایلهان عمر تاکید کرد: »رئیس جمهوری آمریکا نباید از تصاویر دردناک 11 

سپتامبر برای حمله سیاسی استفاده کند.«

حمالت تند ترامپ به نماینده مسلمان کنگره 
سکوت دموکرات ها و اعتراض رشیده طالب

در میان خشم مردم

امارات و عربستان رسما کنار کودتاچیان 
سودان قرار گرفتند

دو شنبه 26 فروردین 139۸  9 شعبان 1440   15 آوریل 2019  شماره 22161

داماد »ملک عبداهلل«، پادشاه سابق عربستان 
در زندان بن سلمان

در ادامه سیاســت های ســرکوبگرانه ولیعهد سعودی خبر 
رسیده، داماد ملک عبداهلل پادشاه سابق نیز بیش از 15 ماه است 
که در بازداشت به سر می برد! بن سلمان هر جنبنده ای را که برای 

پادشاه شدنش تهدید می بیند، از جلوی راه برمی دارد.
منابع خبری اعالم کرده اند تصفیه حساب »محمد بن سلمان« ولیعهد 
جوان سعودی در میان شــاهزادگان همچنان ادامه دارد. روزنامه القدس 
العربی به نقل از منابعی در داخل خاندان سعودی نوشته شاهزاده »سلمان 
بن عبدالعزیز« هم از جمله افرادی است که مورد خشم ولیعهد قرار گرفته 

و از جوالی)تیر( 2018 از تمامی مناصب و امتیازات محروم شده است.
به گزارش فارس، دوســتان سلمان گفته اند او در خانه اش در نزدیکی 
ریاض بود که به کاخ پادشــاهی فراخوانده شد. این شاهزاده پس از آن که 
وارد کاخ می شــود، میان او و سعود القحطانی مشاور دیوان پادشاهی و از 
نزدیکان محمد بن ســلمان، درگیری لفظی و مشــاجره رخ می دهد. این 
ماجرا پیش از برکناری القحطانی از تمامی مناصبش پس از قتل خاشقجی 
است. پس از آن شب شاهزاده سلمان دستگیر و روانه زندانی در خارج از 
شــهر ریاض می شود. سپس دادستانی عربستان به بازداشت 11 شاهزاده 
اعتراف و چنین روایت کرد که 11 شــاهزاده بــه خاطر اعتراض به عدم 
پرداخت قبض آب و برق شان از سوی دولت به کاخ پادشاهی آمده و حاضر 

به ترک کاخ نبودند که بازداشت شدند.
دو روز پس از بازداشــت این شاهزاده، نیروهای امنیتی سعودی پدر 
وی را هم که برای آزادی پســرش با وکالی بین المللی تماس گرفته بود 
دســتگیر کردند. طبق نوشته القدس العربی، ســلمان از بزرگان خاندان 
سعودی به شــمار نمی رود اما با دختر عبداهلل بن عبدالعزیز پادشاه سابق 
ســعودی ازدواج کرده است. او به مدت شش ماه اجازه تماس با خانواده و 
دوستانش را نداشت و پس از آن هفته ای یک بار می توانست تماس تلفنی 

داشته باشد. در مدت اخیر نیز پدر و مادرش توانسته اند او را ببینند.
دوستان و نزدیکان این شاهزاده در بیان دالیل دستگیری اش گفته اند 
که او کمپینی برای آزادی پســر عمویش تشــکیل داده بود. او همچنین 
در جریان انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا به نفــع هیالری کلینتون 
فعالیت هایی داشــته که این مورد سران ســعودی را به شدت خشمگین 

کرده است. 
گفتنی اســت بن سلمان مهر ماه 96 بیش از 200 شاهزاده را به اسم 
مبارزه با فساد دستگیر و پس از جمع آوری 100 میلیارد دالر، آزاد کرد. اما 
کارشناسان معتقدند وی صرفا کسانی را دستگیر کرد که احتمال می داد، 

در مسیر پادشاه شدنش اخالل ایجاد کنند.

تشکیل دولت انحصاری »محمود عباس«در میان غیبت جریان های مهم فلسطینی
دولت جدید تشکیالت خودگردان فلسطین 
در میان مخالفت گسترده گروه های فلسطینی 
مانند حماس و جهاد اسالمی سوگند یاد کرد 
تا اقدامی در راستای تشدید اختالفات داخلی 

باشد.
دولت جدید تشــکیالت خودگردان شنبه شب 
با نخســت وزیری »محمد اشتیه« سوگند یاد کرد. 
دولــت جدید 16 وزیر جدید دارد و پنج تن از وزرا 
مناصب خــود در دولت قبلی )به نخســت وزیری 
رامی الحمداهلل( را حفظ کرده اند. گفته شــده وزرا 
از اســتان های مختلف کرانه باختری، قدس و نوار 
غزه هســتند. به گزارش فــارس، دو گروه »جبهه 
دموکراتیــک« و »جبهــه مردمی« بــرای آزادی 
فلسطین حاضر به مشارکت در این دولت فلسطینی 
نشده اند اما مابقی گروه های عضو سازمان آزادیبخش 
فلسطین )ســاف( در آن شرکت دارند؛ دو جنبش 
فتح و حماس هم مشارکت در این دولت را تحریم 

کرده اند.

جهاد اســالمی فلسطین در واکنش به تشکیل 
دولت جدید تشکیالت خودگردان گفته این دولت 
بــا خصوصیاتی که دارد نمی تواند در برابر اقدامات 

رژیم صهیونیســتی در کرانه باختری و بازداشــت 
گسترده شــهروندان فلسطینی بایستد. بنابر اعالم 
جهاد اســالمی مقابله با توطئه های صهیونیستی-

آمریکایی با مشارکت ملی و پایان اختالفات، خروج 
از توافق اســلو، پس گرفتن شناســایی اسرائیل و 
 بازگرداندن اعتبار به پروژه ملی فلسطین امکان پذیر 

است.
حماس هــم به دنبال تشــکیل کابینه جدید 
از ســوی جنبش فتح طی بیانیــه ای این اقدام را 
»انحصارطلبــی« خواند. این جنبش فلســطینی 
تأکید کرد، اقدام جنبش فتح در تشــکیل کابینه 
محمد اشتیه تداوم سیاست انحصارطلبی و دور کردن 
دیگران و تداوم دو دستگی بین گروه های فلسطینی 
است. حماس همچنین اعالم کرد که چنین دولتی 
زمینه جدایی کرانه باختری و نوار غزه و اجرای طرح 
آمریکایی - صهیونیستی موسوم به معامله قرن را 
فراهم خواهد کرد. »مریم ابودقه« عضو دفتر سیاسی 
جبهه مردمی هم اعالم کرده در راستای نبود توافق 
ملــی، این دولت منجر به افزایش تنش ها و دلیلی 
 برای ادامه اختالفات طی ســال های آینده خواهد 

شد. 

بلومبرگ :

دولت انگلیس »آسانژ« را به گوانتاناموی بریتانیا منتقل کرد

فرانسه

آلبانیصربستان

رئیس جمهــور کوبا در واکنــش به اقدامات 
خصمانه جدید آمریکا علیه کشورش گفت: »آقایان 

امپریالیست! ما کوبایی ها تسلیم نمی شویم«.
روابط آمریکا با کوبا در دوره ترامپ به بدترین وضعیت 
خود رســیده اســت. دولت ترامپ اخیرا گفته بود کوبا 
مسئول ابقای نیکالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئالست و 
به همین دلیل تحریم های جدیدی علیه این کشور اعمال 
کرده اســت، در حالی که پیش از این نیز ترامپ با اعمال 
تحریم تجاری علیه کوبا، تالش های اوباما برای تنش زدایی 
بــا این کشــور را به باد داد.آمریکا این ماه کشــتی ها و 
شرکت هایی را که نفت ونزوئال را در ازای خدمات بهداشتی 
و دیگر خدمات فنی به کوبا منتقل می کنند، تحریم کرد؛ 
تحریم هایی که شبکه انرژی، حمل ونقل و مردم را تهدید 

در واکنش به تحریم های آمریکا

کوبا: آقایان امپریالیست!
ما کوبایی ها تسلیم شما آمریکایی ها نخواهیم شد

می کند. میگل دیاز-کان رئیس جمهور کوبا در واکنش به این 
اقدامات ترامپ را متهم کرد که باعث شده روابط این کشور 
با آمریکا به بدترین سطح در دهه های اخیر برسد. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان »میگل دیاز-کانل« در سخنرانی 
خود در پایان نشســت مجمع ملی )پارلمان( کوبا از مردم 
کشورش خواست اقتصاد و بخش دفاعی کشورشان را تقویت 
کنند. وی این را هم گفت که آمریکا در »آزار و اذیت مالی 
خفقان آوری مشارکت دارد که واردات کاال و منابع نیاز های 
اساسی را بسیار دشوار می سازد«. رئیس جمهور کوبا گفت: 
»آقایان امپریالیست، پاسخ ما، نه است. ما کوبایی ها تسلیم 
نمی شویم«. وی افزود: »اوضاع موجود به این معناست که 
ما دو اولویت قطعی داریم: تدارک دیدن برای جنگ دفاعی 

و اقتصادی همزمان.«

پلیس قسمت بینی و دهان خود را می پوشانند. با این وجود 
در تظاهرات روز شنبه هزاران نفر حضور داشتند.

صربستان
در صربســتان نیز حدود 10 هزار نفر از مردم این کشور 
در ادامه اعتراض ها به سیاســت های »الکســاندر ووچیچ« 
رئیس جمهور این کشــور بار دیگر شنبه در بلگراد )پایتخت 
این کشور( به خیابان آمدند و خواستار استعفای وی شدند. 
بنابر گزارش خبرگزاری آلمان، تظاهرات روز شنبه در سراسر 

این کشــور سازماندهی شده بود. مردم صربستان  در بلگراد 
با ســر دادن شــعار: »همه ما یکی از پنج میلیون هستیم«، 
خواســتار انتخابات آزاد و شــرایطی مطلوب برای انتخابات 
شدند. این شعار اشاره به سخنان ووچیچ دارد مبنی بر اینکه به 
خواسته های معترضان پاسخ داده نخواهد شد. حتی اگر تعداد 
آنها به 5 میلیون برسد. صربستان 70 میلیون نفر جمعیت دارد. 
تظاهرات علیه رئیس جمهور صربســتان از دسامبر)دی ماه( 
گذشته آغاز شده است.یعنی زمانی که به »بروکو استفانویچ« 

رهبر چپ گراها در شهر »کروسواچ« واقع در جنوب صربستان 
حمله شــد. طبق اخباری که درباره این واقعه منتشر شده، 
افرادی با پیراهن های ســیاه اســتفانویچ را به وسیله ادوات 
آهنی مورد ضرب و شــتم قرار دادند و او را به شدت زخمی 
کردند. این افراد البته بعدا دســتگیر شدند و ووچیچ هم این 
واقعه را محکوم کرد. با این حال مخالفان دولت معتقدند که 
رئیس جمهور با سخنان نفرت پراکنانه علیه منتقدان، شرایط 

را برای ارتکاب چنین خشونتی مساعد کرده است.
آلبانی 

احــزاب مخالــف دولــت آلبانی نیــز روز شــنبه با 
تجمع  در»تیرانا« پایتخت استعفای دولت و برگزاری انتخابات 
مجلس را خواستار شدند. به نوشته »آسوشیتدپرس«، هزاران 
تن از طرفداران حزب مخالف دولت آلبانی از سراسر کشور 
روز شنبه با تجمع در بلوار اصلی تیرانا در حالی که پوسترهای 
ضد دولتی در دست داشته و شعارهایی سر می دادند به سوی 
پلیس اشــیا و وسایل آتش زا پرتاب کردند. معترضان موانع 
پلیس را در بخش ورودی یک ساختمان دولتی شکستند، 
اما وارد این ســاختمان نشــدند.رهبری اپوزیسیون حزب 

دموکرات راســت، در حالی »ادی راما« نخست وزیر وابسته 
به حزب سوسیالیســت چپ این کشور را  متهم به فساد و 
پیوند با جرایم سازمان یافته می کند که دولت حاکم منکر 
اتهام های مخالفان خود شده است.این کشور مدتی است که 
درگیر اعتراض های ضد دولتی است به طوری که  چندی قبل 
نیز مخالفان دولت آلبانی با تجمع مقابل دفتر نخست وزیری 
قصد داشتند درب ها را شکسته و وارد ساختمان شوند که با 

ممانعت پلیس و نیروهای امنیتی مواجه شدند. 

بازداشــت شده پایگاه  بنیانگذار  دولت لندن 
اینترنتی »ویکی لیکس«  را به  زندان بدنام موسوم 

به »گوانتاناموی انگلیس«، منتقل کرد.
دولت انگلیس» جولیان آســانژ« را بــه زندان بدنام 
»بلمارش« منتقل کرد. به گفته یکی از نزدیکترین دوستان 
آســانژ،  وی پنجشنبه گذشــته بعد از دستگیر شدن در 

سفارت اکوادور، در دادگاهی در شهر لندن حضور یافت.
بنیانگذار ویکی لیکس که دست به انتشار میلیون ها 
سند درباره سیاست های نادرست کشورهای غربی زده بود، 
مورد خشــم مقامات این کشورها قرار گرفت و به همین 
خاطر، هفت سال قبل )مرداد 1391 ( به سفارت اکوادور در 
لندن پناهنده شد. اما اخیرا  »لنین مورنو«  رئیس جمهوری 
اکوادور، مدعی شد که نگهداری آسانژ هزینه های گزافی را 
به این کشور تحمیل می کند و به همین خاطر، پناهندگی 

آسانژ لغو شد و دولت اکوادور به نیروهای امنیتی انگلیسی 
اجازه داد وارد سفارت شوند و او را دستگیر کنند. 

این اقدام غربی هــا، یکبار دیگر ثابت کرد که دفاع از 
آزادی بیان، برای آنها، تنها یک شــعار و نمایش سیاسی 
است و جایی که منافع نامشروع این قدرت ها به خطر بیفتد، 

آنها برای ارزش های انسانی، پشیزی ارزش قائل نیستند.
منتقل کردن آسانژ 47 ساله  به زندان بلمارش، نشان 
می دهد که مقامات انگلیس رویکردی ســختگیرانه ای را 
برای او در نظر گرفته اند.   البته، فضای زندان چندان برای 
آسانژ ناشناخته نیست؛ او در سال 2010 در ارتباط با پرونده 
استرداد شدنش به سوئد به منظور رسیدگی به شکایت از 
وی به اتهام آزار و اذیت جنســی، 9 روز را در یک زندان 
دیگر شهر لندن به نام »واندزورث«، گذرانده است. آسانژ 
اتهامات جنسی علیه خود را رد کرده و ریشه آنها را سیاسی 

می داند. دولت جدید اکوادور مدعی شــد که ساالنه یک 
میلیون دالر بابت میزبانی از موسس سایت افشاگر ویکی 
 لیکس در ســفارتخانه این کشور در لندن هزینه می کرده 
است. در همین حال، روزنامه »دیلی میل « طی گزارشی، 
این ســوال را مطرح کرد که آیا اخراج آســانژ در سفارت 
اکوادور، ارتباطی به انتشار تصویر یک خرچنگ داشته است 
یا خیر؟ براساس این گزارش، تصاویری از رئیس جمهوری 
اکوادور در حال خوردن شاه میگو در تختخواب هتلی، آن 
هم در شرایطی که شهروندان کشورش از ریاضت اقتصادی 

رنج می کشند، منتشر شده است.
رئیس جمهوری اکوادور آســانژ را مسبب این رسوایی 

دانست، اما ویکی لیکس آن را تکذیب کرده است. 
نگرانی از  احتمال استرداد به آمریکا

»جرمی کوربین« رهبر حزب کارگر انگلیس، شــنبه 

گذشته گفت، بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس نباید به 
آمریکا تحویل داده شود و اگر متهم به اذیت و آزار جنسی 

است، باید در دادگاه های سوئد محاکمه شود.
کوربین به خاطر افشــای جنایــات آمریکا در عراق و 
افغانستان از آسانژ تقدیر کرد. آسانژ در سال 2010 میالدی 
ده ها هزار سند محرمانه در خصوص شقاوت های آمریکا در 

عراق و افغانستان منتشر کرده بود. 
70 نماینده دیگر پارلمان انگلیس نیز در این خصوص، 
موافق نظر کوربین هســتند. به گزارش خبرگزاری صدا و 
سیما، قانونگذاران انگلیســی روز جمعه نیز نامه ای را در 
حمایت از آسانژ امضا کرده و به وزیر کشور انگلیس تحویل 
داده اند. آنها در این نامه از وزیر خواستند، هر کاری می تواند 
انجــام دهد و اطمینان حاصل کند که آســانژ در صورت 

درخواست سوئد، به این کشور استرداد شود. 


