
اعتراضات مصری     ها 

آزاده سادات عطار
  گزارش  یک

ب�رای برکن��اری 
ح  لفت��ا ا عب�د «
السیس�ی « رئیس جمهور این کشور روندی 
تصاعدی گرفت�ه و مس�ئوالن مصری ضمن 
تش�دید تدابی�ر امنیت�ی در قاه�ره، م�وج 
بازداشت های گس�ترده ای را آغاز کرده اند. 
هشت س��ال بعد از خیزش مردمی سال 2011 
مصر ک��ه به س��قوط حکومت حس��نی مبارک 
انجامی��د، روز گذش��ته ش��هرهای »س��وئز«، 
»المحله الکبری « و »نجع حم��ادی«، بار دیگر 
عرصه اعتراض��ات مردمی بودن��د. اعتراضات از 
روز جمعه شروع شده و معترضان می گویند که 
از سیاس��ت های اقتصادی حکومت عبدالفتاح 
السیس��ی ک��ه در س��ال 2013 با کودت��ا علیه 
اخوان المسلمین روی کار آمد، به ستوه آمده اند. 
تظاهر کنندگان به سیاس��ت ریاضت اقتصادی ، 
گسترش فقر، ش��کاف طبقاتی و کاربرد زور در 
معادالت سیاسی اعتراض دارند. آنها در تظاهرات 
دیروز ش��عار     »ال اله اال اهلل... السیسی عدواهلل « و 
»السیسی باید برود« سر داده و خواستار برکناری 
رئیس جمهور و تغییرات بنیادین شدند. تصاویری 
که برخی فعاالن مصری منتش��ر کردند، نشان 
می دهد پلیس، شماری از ش��رکت کنندگان را 
بازداش��ت کرده اس��ت. برخی منابع می گویند 
که نیروهای امنیتی مصر طی روز های     ش��نبه و 
یک شنبه، حداقل 74 نفر از معترضان را بازداشت 
کردند. در »پورت س��عید« نیز معترضان با سر 
دادن شعارهایی، ضمن درخواست برای برکناری 
السیسی، به وخامت ش��رایط معیشتی اعتراض 

کردند. 
دامنه اعتراضات به رئیس جمهور مصر به خارج 

از این کشور هم کشیده شد. در نیویورک دهها 
مصری ب��ا در دس��ت داش��تن پالکارد    هایی در 
محکومیت م��وارد نقض حقوق بش��ر در مصر و 
بازداشت هزاران معترض و سرکوب تظاهرات ها ، 
مقابل محل اقامت السیسی که برای شرکت در 
نشست مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد به 
نیویورک رفته ، تظاهرات کردند و کناره گیری او و 
محاکمه اش به همراه مسئوالنی را خواستار شدند 
که در پرونده های فساد و تصرف در اموال عمومی 
دست دارند. برخی از حامیان السیسی در همان 
مکان تظاهراتی در حمایت از او به راه  انداخته و 
ش��عار    هایی در تقدیر از عملکرد و دستاوردهای 
او سر دادند. همچنین ش��ماری از مصری های 
ساکن واش��نگتن با تجمع در مقابل کاخ سفید ، 
ش��عار    هایی در محکومیت السیسی سر دادند و 

از دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا خواستند 
دست از حمایت از وي بردارد. 

در ش��هر تورنتو کانادا هم مصری    ه��ا با برپایی 
تجمعی اعتراضی علیه السیسی، سیاست های او 
را محکوم و از تظاهرات     هایی که از روز جمعه در 

سراسر مصر به پا شده، حمایت کردند. 
جرقه اعتراضات زمانی زده شد که »محمد علی « 
که یک تاجر و هنرپیش��ه مصری است با انتشار 
سلسله ویدئو    هایی در فضای مجازی رهبران مصر 
را به هدر دادن سرمایه این کشور برای محل های 
اقامت لوکس و هتل ه��ای گرانقیمت متهم کرد، 
در حالی که بس��یاری از مردم مصر در فقر به سر 
می برند. او برای اعتراضات خیابانی فراخوان آنالین 
داد و چند روز بعد هم در هواپیما در مسیر اسپانیا 
از مصری    ها خواست در اعتراض به فساد حاکمیت 

به خیابان     ها بیایند. به نوش��ته فایننش��ال تایمز، 
هرچند السیس��ی ادعای علی را تکذیب کرده و 
گفته این ادعا     ها دروغ     هایی بی اس��اس است که 
با هدف تضعیف کش��ور و اعتماد مردم به ارتش 
و رئیس جمهور منتش��ر شده اس��ت ولی ظاهراً 
افشاگری های این پیمانکار مصری اثرگذار بوده 
است. حزب »االستقالل « مصر هم به عنوان اولین 
حزب این کش��ور، از مردم خواست روز سه     شنبه 
آتی علیه السیس��ی تظاهرات کنن��د. نکته قابل 
توجه دور جدید اعتراضات، گسترش آن به داخل 
ارتش مصر است، نهادی که در تحوالت سال های 
گذشته از جمله کودتای السیسی نقشی کلیدی 
داشته است. دیروز گروهی از افسران سابق ارتش 
تحت عنوان »جبهه افسران مصری« از اعتراضات 
مردمی برای س��رنگونی حاکمیت السیس��ی در 
این کشور حمایت کردند. »سامح شکری« وزیر 
خارجه مصر مدعی ش��ده که رسانه های ترکیه و 
قطر در پشت صحنه دعوت از مردم برای تظاهرات 

ضد دولتی در مصر قرار دارند.
هیئت کل اطالعات مصر به عنوان اولین واکنش 
رسمی قاهره به اعتراضات در این کشور، با انتشار 
بیانیه کوتاهی از خبرنگاران رس��انه های جهان 
خواست در بازتاب مس��ائل و تحوالت مصر، به 
اصول حرف��ه ای و متعارف بین الملل��ی پایبند 
باشند. این در حالی  است که رسانه های مصری 
تظاهرات روز جمعه در استان های مختلف این 

کشور و در رأس آنها قاهره را نادیده گرفته اند. 
»دیده بان حقوق بش��ر « ضمن اب��راز نگرانی از 
مش��ت آهنین دولت و نیروه��ای امنیتی مصر 
به تظاهرات کنندگان علیه السیس��ی، خواستار 
آزادی فوری آنها و احترام گذاردن قاهره به حق 

اعتراض مسالمت آمیز مردم شد. 
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8 سال پس از خیزش سال 2011 کلید خورد

تصاعد اعتراضات مصری    ها علیه حکومت کودتایی السیسی

چالش هاي شکستن 
»ثبات گورستانی« مصر

آنگال مرکل، صدراعظم آلمان، حدود دو س��ال قبل س��فری به مصر 
داشت و در پیام ویدئویی خود از مصر به عنوان »قدرت منطقه ای « و 
»عنصر ایجاد کننده ثبات « یاد کرد. این پیام ویدئویی در داخل آلمان 
مورد انتقاد قرار گرفت و برای مثال، نماینده حزب سبز   ها در بوندس 
تاگ فرنسیس��کا برانتنر گفت که مرکل نباید »سکوت گورستانی« 
ناشی از سرکوب را در مصر با »ثبات « اش��تباه بگیرد. حاال دو روزی 
است که به نظر می رسد این سکوت گورستانی شکسته شده و ثبات 
موردنظر مرکل در شهرهای مهم مصر به هم خورده است. تظاهرات از 
روز جمعه و به صورت بی سابقه ای آغاز شده و هرچند که تعداد زیادی 
از نیروهای امنیتی در میدان التحریر قاهره مستقر شده بودند تا مانع از 

رسیدن معترضان به این میدان شوند اما در نهایت ناکام ماندند. 
این نخس��تین اعتراض جدی خیابانی در مصر علیه ژنرال عبدالفتاح 
السیس��ی، رئیس جمهور مصر، بعد از به قدرت رس��یدن او در سال 
2014 است. او در این مدت و با هدف قرار دادن گروه اخوان المسلمین 
و هوادارانش و متهم کردن این گروه به فعالیت های تروریس��تی، به 
شدت مخالفت    ها علیه حکومتش را سرکوب کرده و جدای از اقدامات 
پراکنده در صحرای سینا که مربوط به عناصر داعش است، مخالفت 
جدی دیگری علیه او دیده نش��ده بود. او به این ترتیب توانس��ته بود 
آرامشی بر مصر حکمفرما کند که مرکل با توجه به  همین آرامش بود 
که از وجود »ثبات « در مصر گفت. با وجود این، روی دیگر این آرامش 
سکوتی است که با سرکوب اخوانی    ها و هواداران شان در جامعه مصر 
ایجاد شده بود و در زیر الیه ای از ثبات مورد نظر مرکل گسترده شده 
اس��ت. برانتنر با توجه به این دوگانگی در فضای سیاسی در مصر بود 
که به مرکل هشدار داد فریب ثبات ظاهری را نخورد و توجهی هم به 
سکوت مرگبار داشته باشد. باید گفت که این هشدار برانتنر درست بود 
و دلیل درستی آن در یکی دو روز گذشته و در خیابان های مصر دیده 
شد اما حاال مسئله اصلی این است که شکسته شدن سکوت مرگبار 
تا چه حد می تواند ادامه داشته باش��د و از این مهم تر؛ آیا می تواند به 

دومین بهار عربی در مصر و سقوط دوباره در این کشور ختم شود؟
نکته جالب توجه مشابهتی اس��ت که این اعتراضات در شروع خود با 
اعتراضات مشهور به بهار عربی دارد. بهار عربی مصر در سال 2011 
نه یک شروع سیاسی داشت و نه به ابتکار احزاب سیاسی شروع شد 
بلکه اعتراضات مردمی بود که احزاب و گروه های سیاسی در پی مردم 
به صحنه آمدند و حتی برخی از آنها مثل همین اخوان المسلمین با 
تردید و تأخیر به جمع معترضان پیوستند. اعتراضات این دو سه روز 
هم نه از سوی احزاب سیاس��ی بلکه اعتراضات مردمی و در پاسخ به 
درخواست یک فعال مخالف مدنی به نام محمد علی است. محمد علی 
یک تبعیدی خودخواسته در اسپانیا است که با انتشار ویدئو   هایی در 
فضای مجازی پرده از فساد شخص السیس��ی و برخی از فرماندهان 
ارتش برداش��ته و از مردم خواس��ته برای س��رنگون کردن حکومت 
السیسی به خیابان    ها بریزند. درست است که اعتراضات مردمی پاسخ 
به این درخواست محمد علی است اما باید گفت که فقر و شرایط سخت 
اقتصادی، فساد در رده های باالی حکومتی و نظامی و سرکوب عوامل 
اصلی هستند که درخواس��ت محمد علی فقط نقش محرکی بوده تا 
اعتراضات همانند هشت سال قبل شروع شود. نحوه برخورد نیروهای 
امنیتی نکته قابل توجه دیگری اس��ت که عدم برخورد جدی و حتی 
بنابر بعضی گزارش ها، همراهی برخی از نیروهای امنیتی با معترضان 
نشان از رسوخ نارضایتی حتی در صفوف این نیرو   ها دارد. سرعت رشد 
اعتراضات مشابهت دیگر با اعتراضات هشت س��ال قبل است که به 
صورت انفجاری اتفاق افتاده و تا اندازه زیادی حکومت السیسی را در 
وضعیت انفعالی قرار داده است. حکومت حسنی مبارک هشت سال 
قبل در کمتر از یک ماه سقوط کرد اما نمی توان انتظار سقوط حکومت 
السیسی طی این مدت را داشت و با وجود تمام مشابهت    ها اما با توجه 
به نحوه عمل این حکومت بعد از 2014، باید انتظار مشت آهنین آن 
را در مقابل اعتراضات داشت. هرچند که السیسی در سال های گذشته 
بار   ها وعده داده که برخالف میل مردم حکومت نخواهد کرد اما همین 
سال    ها هم نشان داده که او تا چه میزان حاضر به استفاده از زور برای 
برداشتن موانع از پیش روی خود است. بنابراین، اگر اعتراضات فعلی 
در مسیر یک بهار عربی جدید در مصر باشد باید گفت که این مسیری 

بسیار سخت و پرتالطم تر از هشت سال قبل خواهد بود. 
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 حامد کرزی: ایران نقش مهمی در صلح و ثبات افغانستان دارد
حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان دیروز در دیدار با محمد 
ابراهیم طاهریان ف��رد، نماینده ویژه وزیر امور خارج��ه ایران در امور 
افغانستان گفت که تهران نقش مهمی در تأمین صلح و ثبات افغانستان 
دارد. به گزارش خبرگزاری میزان، صلح افغانستان، روابط دوجانبه و 
اوضاع منطقه از جمله موضوعاتی بود که در این نشست طرفین در مورد 
آن بحث و رایزنی کردند. حامد ک��رزی در این دیدار از ایران به عنوان 
کشور دوست و برادر یاد کرد و گفت: ایران به عنوان یک همسایه و برادر 
خوب و تاریخی در تأمین صلح و ثبات نقش مهم و مؤثری در افغانستان 
دارد. این س��خنان در حالی مطرح می ش��ود که مدتی قبل ترامپ به 
یکباره مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان را لغو و تأکید کرده است که 

برای ادامه مذاکرات طالبان باید آتش بس در افغانستان را بپذیرد. 
-----------------------------------------------------

  رهبران حزب دموکراتیک خلق  ترکیه در حبس می مانند
به گفته منابع قضایی ترکیه، دادگاهی در پایتخت این کشور دستور داده 
رهبران سابق حزب اپوزیسیون دموکراتیک خلق همچنان در حبس 
باقی بمانند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، این دستور پس از آن صادر 
شد که دفتر دادستان کل آنکارا تحقیقات جدیدی را درباره صالح الدین 
دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ، رهبران پیشین این حزب اپوزیسیون که 
از نوامبر 201۶ در حبس به سر می برند، آغاز کرده است. این دو در کنار 
س��ایر قانونگذاران این حزب به اتهامات مرتبط با اقدامات تروریستی 
دستگیر شدند. دمیرتاش و یوکس��کداغ با چندین فقره اتهام از جمله 
نقض وحدت و یکپارچگی کش��ور و تحریک مردم به قتل و غارتگری 
روبه رو هستند. این اتهامات به اعتراضات 2014 مرتبط است که باعث 
کشته شدن ۵3 تن از جمله دو افس��ر پلیس و زخمی شدن صد   ها تن 

دیگر و تخریب اموال عمومی شد. 
-----------------------------------------------------
  انتقال بازداشتی های کشمیر به زندان های خارج از ایالت  

هزاران تن از افرادی که در نتیجه  درگیری های کش��میر تحت کنترل 
هندوستان بازداش��ت ش��ده بودند، به زندان هایی خارج از این ایالت 
منتقل شده اند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، بر اساس گزارش منابع 
محل��ی، 2۹2 تن از جامو و کش��میر در زندان های مختل��ف در ایالت 
اوتارپرداش زندانی شده اند. به گفته مقام های این زندان، آنهایی که در 
این زندان به سر می برند شامل سیاستمداران، دانشجویان، واعظان و 
تجار هستند. رئیس زندان های منطقه آگرا گفت: زندانیان از کشمیر 
به زندان های مختلف در این منطقه منتقل شده اند. در حال حاضر، ۸۵ 
زندانی در زندان مرکزی آگرا هستند. این افراد را تحت شرایط امنیتی 
ویژه به زندان های این منطقه منتقل کرده اند. همچنین احتمال ورود 
زندانی های بیشتر وجود دارد. به خانواده های آنها اجازه داده می شود با 

آنها در هفته های آتی دیدار کنند. 

پنجمین حمله پهپادی به حشدالشعبی
به رغم هش�دار عراقی ها، دیروز پهپادهای ناش�ناس یک پایگاه 
دیگر حشدالش�عبی در اس�تان االنبار را مورد هدف ق�رار دادند. 
این پنجمی�ن حمله به مقره�ای بس�یج مردمی ع�راق در کمتر 
از دو م�اه اخیر به ش�مار می رود، حمالت�ی که به گفت�ه عراقی   ها 
از س�وی صهیونیس�ت   ها انجام می ش�ود. همزمان با ای�ن حمله، 
دیروز گزارش�ی منتش�ر ش�د که رژیم س�عودی آمادگ�ی خود 
را برای حم�الت به نیروه�ای حشدالش�عبی اعالم کرده اس�ت. 
همزمان با عملیات نیروهای بسیج مردمی عراق موسوم به حشدالشعبی 
علیه تروریست های باقی مانده در خاک این کش��ور، حمالت پهپادی به 
پایگاه های حشدالش��عبی هم افزایش یافته است. قاس��م مصلح، فرمانده 
عملیات حشدالشعبی در استان االنبار در غرب عراق روز یک   شنبه از حمله 
هوایی ناش��ناس به یک فرودگاه نظامی در این منطقه خبر داد. مصلح در 
سخنانی مطبوعاتی گفته که فرودگاه المرصنات، مقری نظامی است که 
حدود 120کیلومتر از مرز با سوریه فاصله دارد و مابین دو منطقه التنف در 
سوریه و طریبیل در عراق واقع شده و هدف حمله هوایی ناشناس قرار گرفته 
است. به گزارش شبکه السومریه، این فرمانده حشدالشعبی گفته است که 
حمله خارج از فرودگاه انجام شده و هیچ خس��ارت مادی یا انسانی بر جا 
نگذاشته است«. او توضیح داد:»این فرودگاه، مقری اصلی برای نیرو های 
حشدالشعبی قلمداد می شود، همچنان که عملیات اراده پیروزی از این مقر 
آغاز شد«. وی ادامه داد:»این حمله منجر به تلفات جانی نشده است«. این 
مقر، پایگاهی هوایی اس��ت که بعد از حمله امریکا به عراق در سال 2003 
بسته شد، اما در سال های اخیر بازگشایی ش��د و در جنگ با داعش مورد 

استفاده نیرو های عراق قرار گرفت. 
در ماه های اخیر، اخبار درباره حمالت ناشناس که گفته می شود از سوی 
رژیم صهیونیستی است به مقر های مرتبط با حشدالشعبی در غرب عراق 
و در نزدیکی مرز با سوریه افزایش یافته است. حمله دیروز، پنجمین حمله 
پهپادی به مقرهای حشدالشعبی در کمتر از دو ماه گذشته بود. دولت عراق 
پس از تکمیل تحقیقات خود درباره حمالت به مقرهای حشدالشعبی هفته 
گذش��ته تأیید کرد که این حمالت از سوی پهپادهای رژیم صهیونیستی 
انجام ش��ده اس��ت. یک مقام نظامی امریکایی هم در گفت وگو با مقامات 
بغداد این مسئله را تأیید کرده است. نمایندگان عراقی از بغداد خواسته اند 
مانند حزب اهلل لبنان، پاسخ حمالت صهیونیس��ت   ها را بدهد. فرماندهان 
حشدالشعبی پیش تر هشدار داده بودند که هر پرنده امریکایی که بر فراز 
پایگاه های این گروه پرواز کند را مورد هدف قرار می دهند. هفته گذشته 
هم یکی از فرماندهان حشدالش��عبی اع��الم کرد که این گ��روه از خاک 
سوریه، حمالت اخیر صهیونیست   ها را پاسخ خواهد داد. بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم اخیراً حمالت به عراق را تلویحا تأیید 
کرده بود. نتانیاهو مدعی شده که اسرائیل به همه پایگاه های ایران در منطقه 
از جمله عراق حمله خواهد کرد. اسرائیل که توان رویارویی با ایران را ندارد 
در ماه های اخیر حمالت به پایگاه های حشدالشعبی را در دستور کار قرار 
داده است که به ادعای صهیونیست   ها و امریکایی   ها نیروهای حشدالشعبی 
تحت فرمان ایران هستند. تالش امریکا و صهیونیس��ت   ها برای مقابله با 
حشدالشعبی درحالی است که این نیرو   ها در آزادسازی شهرهای عراقی از 

دست تروریست های داعش نقش کلیدی داشتند. 
 ردپای سعودی 

اگرچه منشأ حمالت قبلی به پایگاه های حشدالشعبی مشخص شده است 
اما به نظر می رسد، سعودی   ها هم در این تحرکات نقش دارند. به گزارش 
روزنامه القدس العربی، گزارشی که از سوی یک کمیته امنیتی که با وزارت 
دفاع امریکا همکاری می کند و برای کشورهای عربی هم پیمان واشنگتن 
همانند عربستان و امارات ارسال شده است، نشان می دهد که حزب اهلل لبنان 
توانسته به حضور میدانی نظامی گسترده ای دست یابد و این مسئله می تواند 
در سایه چالشی که پهپاد   ها برای فعالیت هواپیمایی در کشور   هایی مثل 
عربستان، امارات و کویت و حتی در روند حمل و نقل دریایی ایجاد کرده اند، 
در آینده نیز تشدید شود. القدس العربی ادعا کرد، به نظر می رسد گزارش 
مذکور به تأسیسات چابک و سریع نامرئی اشاره می کنند که مستشاران 
حزب اهلل توانسته اند با پوشش مناسب در نزدیکی آب های کشورهای خلیج 
فارس از جمله بحرین، کویت و سعودی کار بگذارند. صحبت از تأسیساتی 
است که با تالش اطالعاتی و کمک متحدان قدرتمند عراقی از آنها به شدت 
محافظت می ش��ود. در این گزارش آمده است:» عربس��تان طرحی را به 
پنتاگون پیشنهاد کرده مبنی بر اینکه جنگنده های عربستان در حمله به 
گروه    هایی مثل حشدالشعبی در عراق شرکت داشته باشد اما جواب امریکا در 
قالب یک هشدار نسبت به دشواری احتمال نزاع نظامی در منطقه و آشوب 
جدی عنوان شده است«. سعودی   ها از زمان تشکیل حشدالشعبی در سال 
2014، مخالف این گروه بوده و با جنجال های رسانه ای علیه بسیج مردمی 
تبلیغات می کنند. عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی در سال های اخیر 
عادی سازی روابط را کلید زده اند و برای مقابله با تهدیدات ادعایي از سوی 
ایران و محور مقاومت، در یک جبهه واحد ق��رار گرفته اند. حمله دیروز به 
فرودگاه حشدالشعبی، دقیقاً یک هفته پس از حمالت یمنی   ها به تأسیسات 
نفتی عربستان انجام شده اس��ت و احتمال اینکه سعودی   ها در این حمله 

نقش داشته باشند، وجود دارد. 

نتانیاهو در تنگنای زندان یا محاکمه
در ش�رایطی که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
تالش می کند خ�ود را از پرونده های فس�ادی ک�ه گریبانگیرش 
شده است، نجات دهد، دادس�تانی کل این رژیم گفت که تنها در 
صورتی ب�ا کاهش یا لغو اتهامات مطرح ش�ده علیه نخس�ت وزیر 
موافق�ت خواهد ک�رد ک�ه حک�م نتانیاهو ش�امل زندان باش�د. 
منابع مطلع در دادستانی کل رژیم صهیونیستی، به دنبال باال گرفتن مباحث 
درباره آینده سیاسی نتانیاهو اعالم کردند که در حال حاضر توافقی برای 
کاهش یا لغو اتهاماتی که متوجه نخست وزیر کنونی است، در دستور کار 
قرار ندارد. این موضع گیری دادستانی پس از آن صورت گرفت که شبکه 
13 این رژیم روز        شنبه اعالم کرد که نتانیاهو ماه هاست در تالش است از 
»روون ریولین« رئیس این رژیم درخواست عفو کرده و در ازای آن از صحنه 
سیاسی کناره گیری کند. به گزارش المیادین، نتانیاهو همچنان می کوشد 
در قدرت باقی بماند یا دست کم به شیوه ای آبرومندانه از سیاست کناره گیری 
کند. وی روز جمعه ضمن تکذیب اخبار منتشر شده درباره قصد خود برای 
دستیابی به توافقی به منظور کاهش یا لغو اتهاماتش گفت که وکالی او طبق 
برنامه ریزی در جلسه دادرسی حضور خواهند یافت و درخواست تجدیدنظر 
را مطرح خواهند کرد. اقدامات نتانیاهو برای بقا در قدرت در حالی صورت 
 می گیرد ک��ه وی تاکنون در جل��ب رضایت »بنی گانت��س « رهبر حزب 
» آبی - س��فید « برای تش��کیل کابینه ائتالفی ناکام مانده است. از طرفی 
رس��انه های رژیم صهیونیس��تی اعالم کردند که ریولین، روز یک      ش��نبه 
مذاکرات با احزاب سیاسی برای تش��کیل پارلمان را آغازکرده و قرار است 
گفت وگو      ها برای تعیین نخست وزیر و به دنبال آن تشکیل کابینه جدید رژیم 
 صهیونیستی در روزهای آتی پیگیری می شود تا پس از اعالم نتایج نهایی 
انتخابات چهار      ش��نبه جاری، در این باره تصمیم گری شود. به این ترتیب 
شرایط زمانی برای حضور مجدد نتانیاهو در دایره قدرت سخت تر می شود. به 
نظر می رسد که نتانیاهو به اراده خود کناره گیری نکند اما حزب آبی - سفید 
از وزرای حزب لیکود خواسته وی را برکنار کنند تا به قدرت 13 ساله وی 
در این حزب پایان داده شود. روزنامه انگلیسی »دیلی تلگراف « در گزارشی 
با اشاره به ناکامی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در انتخابات هفته پیش 
نوشت که فشار      ها برای کناره گیری نتانیاهو از قدرت در حال افزایش است. 
در پی نمایش ضعیف حزب لیکود در انتخابات هفته پیش، وزیران کابینه 
نتانیاهو تحت فشار فزاینده ای قرار دارند تا نخست وزیر را برکنار کرده و مسیر 

را برای تشکیل آنچه کابینه وحدت ملی خوانده شده، هموار کنند. 

در واکنش به تحرکات امریکا برای تنش آفرینی در منطقه 

ظریف:  جنگ در منطقه محدود نخواهد ماند

سيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده

در حالی که مقامات    گزارش  یک
واشنگتن و سعودی 
با متهم کردن ایران به دست داشتن در حمله به 
تأسیسات نفتی عربستان، خواهان پاسخ جدی 
به تهران هستند، مقامات کشورمان نسبت به 
هرگون�ه ماجراجوی�ی علی�ه ای�ران هش�دار 
می دهند. وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه  با 
یک شبکه امریکایی هشدار داد که »آغازکننده 
جنگ در منطقه، پایان دهن�ده آن نخواهد بود 
زیرا این جنگ اص�والً مح�دود نخواهد بود«؛ 
هشداری که همزمان با اعزام تجهیزات نظامی 
امری�کا ب�ه عربس�تان انج�ام ش�ده اس�ت. 

 مقامات امریکایی و عربس��تانی در روزهای اخیر 
تحقیقات گس��ترده ای انج��ام داده اند تا منش��أ 
حمالت هفته گذشته به تأسیسات نفتی عربستان 
سعودی را به ایران نس��بت داده و با متهم کردن 
ایران به این حمالت، جامعه جهانی را به افزایش 
فشار     ها علیه تهران تحریک کنند، اما مقامات ایران 
هرگونه دست داش��تن در حمالت به تأسیسات 
نفتی آرامکو را رد کرده ان��د. محمدجواد ظریف، 
وزیر خارجه ایران که در نیویورک به سر می برد،       
شنبه ش��ب در مصاحبه با شبکه »سی.بی.اس.« 
 به س��ؤاالتی درباره تش��دید تنش     ها بین ایران و 
امریکا در منطقه توضیحات��ی داد. ظریف در این 
مصاحبه در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا ایران 
توانایی جلوگیری از وقوع جنگ در منطقه را دارد، 
تأکید کرد:»نه، من مطمئن نیستم که می توانیم 
از ]وقوع[ جنگ جلوگیری کنیم اما مطمئنم هر 
کسی که این جنگ را شروع کند، پایان دهنده آن 
نخواهد بود، یعنی این جنگ محدود نخواهد بود«. 
ظریف همچنین در پاسخ به این سؤال که ایران، 
ارسال تجهیزات و نیروی نظامی از سوی امریکا به 

عربستان سعودی را چگونه تفسیر می کند، تأکید 
کرد:»به نظر من اینگون��ه خودنمایی      ها فایده ای 
ندارد. به نظرم، چیزی که ]به بهتر شدن اوضاع[ 
کمک می کند، پایان دادن به جنگ یمن است«. 
ظریف درباره اعزام نیروهای امریکایی به عربستان 
گفت:»به نظر من خودنمایی است. این اقدامات 

جهت اشتباهی را برای حل مشکل می رود.«
هشدار ظریف به مقامات امریکایی برای هرگونه 
اقدامی علیه ایران، درحالی است که در روزهای 
گذشته پس از عملیات ارتش و انصاراهلل یمن علیه 
تأسیس��ات نفتی عربستان س��عودی در مناطق 
»بقیق « و »خریص«، امریکا و عربستان سعودی 
که در مقابله با تسلیحات یمنی      ها ناکام مانده اند، 
ای��ران را عام��ل این ناکام��ی معرف��ی کرده اند. 
واشنگتن و ریاض مدعی هستند که ارتش یمن 
توان انجام چنین عملیات پیچیده ای را نداش��ته 
است، بنابراین ایران بوده که این عملیات را انجام 
داده است. برخی مقامات امریکایی با بیان اینکه 
دولت دونالد ترام��پ، رئیس جمه��ور امریکا در 
ماجرای سرنگونی پهپاد امریکایی در حریم هوایی 
ایران، پاس��خی نداده اس��ت، با موج سواری روی 
حمالت یمنی     ها به تأسیس��ات آرامکو، خواستار 
مقابله جدی با تهران ش��ده اند. ش��ورای امنیت 
ملی ایران هفته گذش��ته در نامه ای شدید اللحن 
به مقامات امریکایی گوش��زد کرد ک��ه هرگونه 
اقدام امریکا و عربستان علیه ایران، با پاسخ فوری 
و کوبنده ای همراه خواهد بود. پس از آن بود که 
دونالد ترامپ لحن تهدیدآمیز خود علیه تهران را 
تغییر داد و در سخنانی تأکید کرد که تمایلی به 
جنگ با دیگران ندارد و وظیفه عربستانی     ها است 
که از تأسیسات خود دفاع کنند. قرار است صد     ها 
نیروی نظامی و س��امانه های موش��کی پاتریوت 
امریکا به عربس��تان اعزام ش��وند تا در رهگیری 

موشک های یمنی     ها به سعودی     ها کمک کنند. 
در همین راستا، نیروی دریایی ارتش امریکا روز 
یک     شنبه اعالم کرد ناو جنگی »یواس اس نیتز« 
را به آب های شمالی عربس��تان سعودی گسیل 
کرده است. به گزارش ش��بکه راشاتودی، این ناو 
به حمالت پیش دس��تانه خود ب��ه یمن معروف 
است. نیتز که موش��ک های کروز و تاماهاوک در 
اختیار دارد به شمال  ش��رق عربستان اعزام شده 
ت��ا از هرگونه حمل��ه هوایی به خاک عربس��تان 

جلوگیری کند. 
 مخالفت کنگره 

به رغم حمایت ه��ای نظام��ی دول��ت ترامپ از 
عربستان، کنگره مخالف این اقدامات است. نانسی 
پلوس��ی، رئیس مجلس نمایندگان امریکا ضمن 
محکوم کردن تصمیم دولت ترامپ برای تسریع 
فروش تسلیحات و اعزام نیروهای نظامی بیشتر 
به عربستان سعودی و امارات بدون درنظر گرفتن 
نظر کنگره، این اق��دام را محکوم کرد. به گزارش 
»س��ی ان ان«، پلوس��ی در واکنش به مداخالت 
اخیر ترامپ در منطقه غرب آسیا در پی عملیات 
حمله پهپادی انصاراهلل، گفت ک��ه این اقدامات 
ترامپ، جدید     ترین تالش بی شرمانه دولت ترامپ 

ب��رای دور زدن اراده دو ح��زب )جمهوریخواه و 
دموکرات( کنگره بوده اس��ت. پلوس��ی تصریح 
کرد:»ای��ن اقدامات غیرقابل قب��ول، زنگ خطر 
است«. کنگره در یک سال گذش��ته طرح     هایی 
را برای توقف صادرات تس��لیحات به عربس��تان 
س��عودی تصویب کرده اس��ت اما ترامپ با این 
ادعا که س��عودی بزرگ ترین ش��ریک واشنگتن 
در خلی��ج فارس اس��ت، مصوبات کنگ��ره را وتو 
کرده اس��ت. پلوس��ی تأکید کرد:»مردم امریکا 
از جنگ خس��ته ش��ده اند و هیچ عالقه ای برای 
ورود به ی��ک جنگ دیگ��ر در خاورمیانه به ویژه 
از جانب عربس��تان س��عودی ندارن��د«. روزنامه 
واشنگتن پست هم دیروز در گزارشی اعالم کرد 
که نباید جان سربازان امریکایی به خاطر حمایت 

از رژیم عربستان سعودی به خطر بیفتد. 
 حمالت آتی یمن دردناک تر خواهد بود

هرچند حمالت اخیر به تأسیسات نفتی عربستان، 
بزرگ تری��ن حم��الت یمنی     ها از زم��ان جنگ 
به ش��مار می رود اما رهبر انص��اراهلل یمن گفته 
است که حمالت آتی به متجاوزان دردناک تر از 
حمالت قبلی خواهد بود. رهبر جنبش انصاراهلل 
یمن       شنبه ش��ب با صدور بیانیه ای به مناسبت 
سالروز پیروزی انقالب این کشور در سال 2014 
هشدار داد که »اگر حمالت متجاوزان علیه یمن 
متوقف نش��ود، هیچ خط قرم��زی را برای هدف 
قرار دادن به رس��میت نخواهیم ش��ناخت«. به 
گزارش ش��بکه المس��یره، عبدالمل��ک الحوثی 
تأکید کرد که آنچه مردم یمن برای دفاع از خود و 
سرزمین شان و استقالل این کشور انجام داده اند، 
بر اساس مواضع حق و عادالنه و مظلومیتی است 
که نظی��ری برایش نیس��ت. عبدالملک الحوثی 
گفت:»در ص��ورت توقف تج��اوزات و محاصره 
یمن، ارتش یمن و کمیته  های مردمی، حمالت 
پهپادی و موشکی خود را متوقف خواهند کرد«. 
رهبر انصاراهلل به متجاوزان توصیه کرد:»اکنون 
پس از متحمل شدن شکست، دست از حمالت 
و تجاوزات خود به یمن بردارند و در صورت ادامه 
تجاوزات و محاصره ملت یمن، حمالت یمنی      ها 
به عمق خاک متجاوزان، ش��دیدتر و دردناک تر 
خواهد شد«. هشدار انصاراهلل به حمالت سخت تر 
در آینده در ش��رایطی اس��ت که حمله پهپادی 
هفته گذش��ته به آرامک��و، به توق��ف صادرات 
نفتی سعودی     ها منجر شد. یمنی     ها در ماه های 
اخیر به قابلیت های زیادی در عرصه موش��کی و 
پهپادی دس��ت پیدا کرده اند و مناطق مختلفی 
از عربس��تان را مورد ه��دف ق��رار داده اند و این 
توانمندی انصاراهلل، سعودی     ها را درمانده کرده 
است.  با این حال مقامات سعودی مدعی هستند 
که گزینه های زیادی برای پاسخ دهی به حمالت 
اخیر به تأسیسات نفتی دارند. عادل الجبیر، وزیر 
مشاور دولت سعودی در امور خارجه،       شنبه شب 
در گفت وگو با شبکه العربیه تأکید کرد:»عربستان 
سعودی گزینه      هایی متعدد برای پاسخ به حمله 
به آرامکو در اختیار دارد که در زمان مناس��ب به 
کار خواهیم گرفت«. الجبیر از گزینه های متعدد 
دیپلماتیک، حقوقی و امنیتی به نام گزینه های 
متعدد یاد کرد و گفت:»حمله به آرامکو بی سابقه 
بود و ما آنچه را باید بعد از تحقیقات اتخاذ شود، 

بررسی می کنیم.« 

در  ظری�ف  محمدج�واد 
غیرمس�تقیم  واکن�ش 
ب�ه اع�زام ن�او هواپیمابر 
ب�ه  »یواس اس نیت�ز« 
منطقه گفت�ه که ن�ه فقط 
جن�گ،  آغازکنن�ده 
پایان دهن�ده آن نخواه�د 
ب�ود، بلکه چنی�ن جنگي، 
جنگ محدود نخواهد بود


