
حمله انصاراهلل به آرامکو
صهیونیست ها را هم به وحشت انداخته است

یک روزنامه چاپ سرزمین های  اشغالی نوشته رژیم 
صهیونیســتی از احتمال وقوع عملیات مشابه حمله به 
تاسیســات نفتی آرامکو، علیه نیروگاه اتمی دیمونا در 

وحشت به سر می برد.
روزنامه صهیونیستی »هاآرتص« در یادداشتی به قلم »اوزی 
ایِون« دانشمند هسته ای صهیونیست، به بررسی عملیات پهپادی 
مقاومت یمن علیه تاسیســات نفتی عربستان پرداخته و نوشته 
تل آویو بایــد از این واقعه درس هایی بگیــرد و نظر خود درباره 

توانمندی هــای ایران علیه اســرائیل را بازنگری کند. به گزارش 
فارس، در این یادداشــت بــا ابراز خرســندی از تخلیه مخازن 
آمونیاک در شهر حیفا، توصیه شده: »بهتر است تمام  تانکرهای 
گاز و سوخت را زیرزمین مخفی کنیم... جایگاه های سوخت باید 
حفاظت بهتری در برابر ضربات مســتقیم داشته باشند. و مهم تر 
از هر چیز، فعالیت راکتور هسته ای دیمونا باید متوقف شود، زیرا 
مشــخص شده که این تاسیسات آســیب پذیر بوده و ضرری که 

خواهد داشت از منفعت آن بیشتر است«.

آلمان جایزه هنرمندان لبنانی و انگلیسی را
به دلیل حمایت شان از فلسطین پس گرفت!

شــهرداری »آخن« آلمان جایزه هنرمند لبنانی را به 
دلیل حمایتش از تحریم رژیم صهیونیستی از او پس گرفت! 
پیش تر نیز هیئت داوران این جایزه را، به همین دلیل، از 

نویسنده انگلیسی-پاکستانی پس گرفته بود. 
شهرداری »آخن« در آلمان »ولید رعد«، هنرمند لبنانی را 
به دلیل حمایت از جنبش تحریم رژیم صهیونیستی موسوم به 
»BDS« از دریافت جایزه »نلی زاکس« محروم کرد. به گزارش 
خبرگزاری فلسطینی »وفا«، این هنرمند به خاطر طرح »اطلس 

غــروب« از جنگ داخلی لبنان برنده این جایزه شــده بود، اما 
زمانی که گفته بود از همراهی جنبش تحریم رژیم صهیونیستی 
دست بر نخواهد داشت، این جایزه از او پس گرفته شد. پیش تر 
نیز هیئت داوران این جایزه که »کامیال شمســی« نویســنده 
بریتانیایی-پاکســتانی را به عنوان برنده نهایی خود اعالم کرده 
بودند، پس از چند روز به دلیل حمایت این نویسنده از تحریم 
رژیم صهیونیستی و فعالیت هایش در حمایت از مردم فلسطین 

از تصمیم خود صرف نظر کردند.
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پلیس فرانسه در اعتراض به شرایط کاری
به معترضان پیوست

سرویس خارجی-
 هزاران تن از نیروهای پلیس فرانســه در اعتراض به شــرایط 
»بــد کاری« در خیابان های پاریس تظاهــرات کردند. چندی پیش 
خبرهایی از افزایش میزان خودکشی در میان پلیس این کشور منتشر 

شده بود.
در حالی که اعتراضات جلیقه زردها در فرانســه همچنان ادامه دارد و آنها 
شــنبه های هر هفته به خیابان ریخته و در اعتراض به وضعیت بد معیشــتی، 
بیکاری و بحران اقتصادی تظاهرات می کنند، این بار نیروهای پلیس این کشور 
نیز به خیابان ها آمده و در اعتراض به موج روزافزون خودکشی ها بین نیروهای 
پلیــس، کمبود امکانات، شــرایط بد بازنشســتگی و کاری تظاهرات کردند. بر 
اســاس گزارش روزنامه »لیبراسیون«، بیش از 27 هزار نیروی پلیس فرانسه در 
راهپیمایی موسوم به » خشم« در پاریس شرکت کرده اند. ایسنا در همین رابطه 
به نقل از این روزنامه فرانسوی نوشته، راهپیمایی به دنبال درخواست همبستگی 
درون ســندیکایی پلیس انجام شد. تقریبا تمام سندیکاها و سازمان های پلیس 
فرانسه درخواســت این راهپیمایی را داشتند.از ابتدای سال جاری میالدی ۵2 
پلیس در فرانسه به زندگی خود پایان داده اند. از سال 2۰۰۱، این اولین بار است 
که اتحادیه درون سندیکایی پلیس در اعتراض به شرایط بد کار و خودکشی ها 
اعــالم راهپیمایی می کند. در راس این تجمع، ۵2 نفر از معترضین به نشــانه 
یادبود از ۵2 همکار خود که خودکشی کرده اند، نقاب سفید به صورت گذاشتند. 
پلیس فرانسه در تظاهرات جلیقه زردها به شدت معترضان را سرکوب می کرد و 

همین امر باعث خشم فرانسوی ها از آنها نیز شده است.
حمله پلیس به پلیس!

همزمان خبر رســیده که رســانه های فرانســوی روز پنج شنبه گزارش 
دادند فردی با ســالح سرد به اداره مرکزی پلیس پاریس حمله کرده و تعداد 
زیادی از مأموران حاضر در ساختمان را مضروب کرده است. به نوشته روزنامه 
»پاریزین«، در این حمله دستکم ۴ پلیس کشته و تعدادی هم زخمی شده اند. 
مهاجم هم بر اثر تیراندازی پلیس جان خود را از دســت داده اســت. در این 
حادثه ۵ نفر هم زخمی شــده اند.»لویس تراورز« ســخنگوی اتحادیه پلیس 
فرانسه کشته شدن افسران پلیس در این حادثه را تأیید کرده و گفته مهاجم 
از کارکنان با ســابقه اداره پلیس بوده اســت. در پی وقوع این حمله، وضعیت 
پایتخت فرانســه امنیتی شد و برخی از مراکز نزدیک به محل حادثه از جمله 
یک ایستگاه مترو، تعطیل شدند. همچنین پلیس خیابان های منتهی به محل 
حادثه را مســدود کرده و از شهروندان خواست از نزدیک شدن به این منطقه 
خودداری کنند. به نوشته رسانه های فرانسوی، مهاجم وارد مقر مرکزی پلیس 
شده و به صورت کور به افسران حمله کرده است. هنوز انگیزه مهاجم مشخص 
نشده است. »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه به همراه »ادوارد فیلیپ« 

نخست وزیر فرانسه در محل حادثه حضور پیدا کردند.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

مردم هوشمند عراق
فتنه سعودی - صهیونیستی را خنثی می کنند

سرویس خارجی-
 یک مقام امنیتی پیشــین رژیم صهیونیســتی در گفت و گو با 
»میدل ایســت آی«، حکومت »عبدالفتاح السیسی« را برای منافع 
رژیم صهیونیستی حیاتی دانسته و تاکید کرده که نهادهای اطالعاتی 

و امنیتی اسرائیل در هماهنگی کامل با السیسی قرار دارند.
»زوی ماغــن« افســر پیشــین و عالی رتبــه »اطالعات ارتــش« رژیم 
صهیونیســتی در گفت و گویی که با وبگاه »میدل  ایســت آی« داشته، ضمن 
اعتراف به نقش کلیدی رژیم صهیونیستی در حمایت از السیسی، خاطرنشان 
کرده: »من قویا امیدوارم السیســی در ایــن دور از تظاهرات نیز دوام بیاورد. 
حتی اگر برخی معتقد باشــند که السیســی دیکتاتوری است که با توسل به 
زور قدرت گرفته، به هرحال او نســبت به رئیس جمهور های پیشین مصر نگاه 
مثبت تری به اسرائیل دارد«. تحلیلگر کنونی در اندیشکده »مطالعات امنیت 
داخلی اسرائیل« همچنین در ادامه به تعریف و تمجید از السیسی می پردازد و 
می گوید: »السیسی می داند این دور از تظاهرات مصر به کجا ختم خواهد شد، 
اما در هر صورت او باید بیشتر جانب احتیاط را رعایت کند«. وی در ادامه به 
حمایت همه جانبه دســتگاه های امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی از رژیم 
مصر تاکید کرده می گوید:  »ما گزینه ای برای تعیین رژیم مصر بر اساس میل 
خود نداریم،  اما اســرائیل می تواند با ارائه اطالعات امنیتی به السیســی، به او 

کمک کند. این کمک ها اما قطعا نباید به صورت آشکار باشد«.
فضای سیاســی مصر چند هفته ای است که تحت تاثیر فضای ملتهب و 
خشــم ملت مصر قرار گرفته. ادامه بازداشت ها و صدور گسترده احکام اعدام 
و حبس ابد، انتشــار گزارش هایی از شرایط بسیار بد زندان ها، مرگ مشکوک 
»محمد مرســی« در 27 خرداد ماه ســال جاری و پس از آن مرگ پسر 2۵ 
ساله اش »عبداهلل« و همچنین افشاگری های گاه و بیگاه یک معارض از اسپانیا 
از فساد السیســی، پایه های حکومت این دیکتاتور مصری را بسیار متزلزل و 

دولت السیسی را با بحرانی جدید روبه رو کرده است.
گفتنی است، »افریم هالِوی« رئیس پیشــین موساد در سال های ۱998 
تــا 2۰۰2 هم درباره تحوالت مصر اظهار نظر کــرده و با بیان اینکه ثبات در 
مصر برای تل آویو بسیار مهم است، تاکید کرده: »امنیت مصر و نظام سیاسی 
آن، که اکنون دقیقا به معنای امنیت ریاســت جمهوری السیسی است، یک 
منفعت امنیتی حیاتی برای اسرائیل است. مصر، بیشترین جمعیت را در بین 

کشورهای عربی و طوالنی ترین مرز خاکی با اسرائیل را دارد«.
بازداشتی های مصر رکورد زد

از سوی دیگر خبر رســیده که موج تازه اعتراض های علیه السیسی ادامه 
دارد و تعداد بازداشتی های مصر از ابتدای درگیری ها در این کشور تا کنون به 
۳۰8۰ تن رسیده است. کمیسیون »حقوق و آزادی« ضمن اعالم این خبر افزود 
استان قاهره بیشترین تعداد بازداشت شدگان یعنی 7۰2 نفر را دارد، همچنین 
در استان سوئز ۱7۴ نفر و اسکندریه ۱۳۳ نفر بازداشت شده اند. همچنین طبق 
اعالم مرکز »پژوهش های رسانه ها و افکار عمومِی« مصر، طی ماه گذشته ۱۳2 
تظاهرات ضد دولتی و ۱۳ تجمع حمایت از السیسی در مصر برگزار شده است. 
روز پنج شنبه، »محمود توفیق« وزیر کشور مصر در جمع فرماندهان پلیس از 
آنها خواست تا سطح آمادگی برای موارد اضطراری را افزایش دهند و با تمامی 

اقداماتی که »خالف قانون« هستند، مقابله کنند.

مقام پیشین اطالعاتی رژیم صهیونیستی:
تداوم حکومت السیسی برای اسرائیل حیاتی است؛

نهادهای اطالعاتی دو طرف هماهنگ هستند
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سرویس خارجی-
برای اولین بار استیضاح ترامپ وارد مرحله جدی و جدیدی شده 
و در نظرسنجی ها طرفداران استیضاح ترامپ بیشتر از مخالفین آن 

شده اند.
ترامپ هر روز که می گذرد بیشــتر و بیشتر به استیضاح نزدیک می شود. 
بــر اســاس گزارش ها حمایت از اســتیضاح او، رو به افزایش اســت و برخی 
نظرسنجی های اخیر تایید می کنند، استیضاح مدنظر دموکرات ها کم کم جان 
می گیرد. نظرســنجی جدید »پولیتیکو-مورنینگ کانســالت« برای اولین بار 
نشــان می دهد که تعداد حامیان استیضاح و برکناری ترامپ بیش از مخالفان 
است. طبق نظرسنجی مذکور، ۴۶ درصد از رای دهندگان باور دارند که کنگره 
باید فرایندهای اســتیضاح را به جریان بیندازد و در مقابل ۴۳ درصد مخالفت 
می کنند. ۱۱ درصد هم هیچ ایده ای ندارند. به گزارش ایســنا نظرسنجی های 
دیگر هم از افزایش حمایت از استیضاح حکایت دارند. روزنامه واشنگتن پست 
گزارش داده نتایج نظرسنجی دانشگاه کوینیپیاک نشان می دهد حمایت مردم 
آمریکا از استیضاح دونالد ترامپ و برکناری او هم از ۳7 درصد در هفته گذشته 
به ۴7 درصد رســیده است. نتایج نظرسنجی شبکه »ســی ان ان« هم نشان 
می دهد ۴7 درصد از بزرگساالن آمریکا از استیضاح ترامپ حمایت می کنند. 

ترامپ مستاصل شده
روزنامه »نیویورک تایمز« اما در یادداشتی به بررسی تالش های کنگره برای 
اســتیضاح رئیس جمهور آمریکا پرداخته و نوشــته: »او اکنون بیش از هر زمان 
دیگری مستاصل شده و هر کاری انجام می دهد تا از استیضاح بگریزد«.در ابتدای 
این یادداشــت از ترامپ به عنوان »مرد درمانده و ناتوانی که به هر سمتی دست 
و پا می اندازد« یاد شــده و آمده: »طی یکی دو سال گذشته و مخصوصا از زمان 
اتمام گزارش رابرت مولر ]بازرس ویژه پرونده ارتباط ترامپ با روسیه[ با فحاشی 
ترامپ، حمله به دیگران و دروغ پراکنی متکبرانه او خو گرفته ایم«.نویسنده سپس 
با بیان اینکه ترامپ در نشســت های خبری اخیر خود با رئیس جمهور فنالند به 
رفتار احمقانه، غر زدن و انتقاد کردن از دیگران، طفره رفتن از سئوالات، منحرف 
کردن توجهات و دروغ گفتن روی آورد، توضیح می دهد: »دونالد ترامپ ترسیده 
است. و او از اینکه ترسیده، بسیار خشمگین است. تنها واکنش او نیز مانند فرد 
محتضری اســت با هرچیزی که دارد و هر ابزاری که الزم باشد برای بقا مبارزه 

می کند«.

پس از آنکه آمریکا تعرفه های سنگینی بر 7/5 میلیارد دالر کاالی 
اروپایی وضع کرد، اتحادیه اروپا برای واشنگتن خط و نشان کشیده 

گفته این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند. 
اتحادیه اروپا روز چهارشــنبه ضمن پاسخ به تهدید ترامپ بر سر افزایش 
تعرفه ها، اعالم کرده که: »در صورت اعمال تعرفه های اقتصادی بر7/۵ میلیارد 
دالر کاالی اروپایی، با اجرای سیاســتی مشابه بر کاالهای آمریکایی، مقابله به 
مثل خواهد کرد«. در بیانیه ای که اتحادیه اروپا در همین رابطه منتشــر کرده 
آمده: »اگر آمریکا تعرفه هایی که به تایید ســازمان تجارت جهانی رســیده را 

وضع کند، اتحادیه اروپا گزینه ای جز مقابله به مثل نخواهد داشت«.
گفتنی اســت در ســاعات اولیه روز جمعه )دیروز( آمریکا تهدید خود را 
عملی کرد و ســازمان تجارت جهانی تعرفه های آمریــکا بر 7.۵ میلیارد دالر 
کاالی اروپایی را به تایید رساند. ریشه جنگ تجاری پیش آمده بین آمریکا و 
اروپا به ســال 2۰۰۴ بازمی گردد. واشنگتن در آن زمان، چهار کشور اروپایی؛ 
انگلیس، فرانســه، آلمان و اسپانیا را به اعطای یارانه های غیرقانونی به شرکت 
ایربــاس متهم کرد. »گوئیالم فائوری«، مدیرعامل شــرکت ایرباس، اخیرا به 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، هشدار داده بود که وضع تعرفه بر صنعت 
هوانوردی اروپا، می تواند عواقب بدی برای اقتصاد آمریکا به همراه داشته باشد.
سازمان تجارت جهانی سال گذشته میالدی، گفت اروپا به طور غیرقانونی 
به شــرکت هواپیماســازی »ایرباس« یارانه داده و این بدین معناست که به 
دیگر شــرکت دیگر هواپیماسازی متعلق به آمریکا یعنی »بوئینگ«، خسارت 
وارد شده است. »دونالدترامپ« هم به تالفی این حرکت اروپایی ها، تعرفه های 

جدید و سنگینی بر کاالهای اروپایی بست.

خشم اروپا از جنگ تجاری ترامپ
بروکسل: مقابله به مثل می کنیم

سرویس خارجی-
»االخبار« می گوید اســنادی را به دست آورده که نشان می دهد 
رژیم آل ســعود و »بن ســلمان« با تضعیف حزب اهلل در لبنان قصد 

فتنه انگیزی در این کشور را داشته است.
روزنامه لبنانی »االخبار« در ادامه افشــاگری های خود درباره عربستان، 
یک ســند از سعودی را منتشر کرده که جزئیات طرحی »چهار محوری« که 
»بن ســلمان«، ولیعهد عربستان، برای تضعیف حزب اهلل لبنان تدوین کرده، را 

فاش می کند. چکیده این محورها به شرح زیر است:
محور سیاسی

محاصره سیاســی لبنان و فشــار به این کشــور با »تروریستی خواندن 
حــزب اهلل« اولین محور اســت. در مــارس 2۰۱۶ بود که شــورای همکاری 
خلیج فارس و اتحادیه عرب، حزب اهلل لبنان را »سازمان تروریستی« خواندند. 
این برنامه  درباره محاصره مقاومت با مطالبات رژیم صهیونیستی مطابق بود و 
عربستان برای پیشُبرِد این محور، با همکاری دادگاه های اروپایی و بین المللی 
علیه حزب اهلل دســت به پرونده سازی زد. همچنین در این سندبندی درباره 
حمایت از شــخصیت های تاثیرگذار و به اصطالح میانه رو سیاسی و مالی در 
داخل طیف شــیعه آمده که بر موارد زیر تأکید کــرده: »تمرکز روی جوانان 
شــیعه به منظور ایجــاد گروه هایی با ایدئولوژی میانــه رو؛ تالش برای جذب 
رهبــران جوان در داخل خــود حزب اهلل؛ حمایت از شــخصیت های مخالف 

حزب اهلل در انتخابات پارلمانی با هدف دستیابی به اکثریت پارلمان«.
محور اقتصادی

عربســتان می خواهد هدفش برای »تضعیف حزب اهلل« را براساس قاعده 
»خشــکاندن منابع مالی و دور کردن از مراکز حیاتی« پیش ببرد، از این رو، 
طرح تشــدید نظارت بر حواله های مالی در لبنــان را مطرح می کند. در این 
راســتا، در سال 2۰۱۶ حواله های مالی از عربستان به لبنان متوقف و در سال 
2۰۱7 نیز انتقال وجه به بیروت ممنوع اعالم شد مگر با موافقت حامی مالی، 
درخواست مستندات و تأیید منابع پول، و همه این ها برای این بود که حزب اهلل 

را از نظر مالی محاصره کند.
محور رسانه ای

در ســند مذکور آمده اســت که باید از رســانه ها و تلویزیون  مخالف با 
سیاست های حزب اهلل در لبنان حمایت و با این رسانه ها همکاری شود تا علیه 
آنچه »سوءاستفاده های حزب اهلل و ایدئولوژی« اش می خوانند، تبلیغ شود. البته 
این رویکرد در سیاســت های عربستاِن پیش از دوره ولیعهد کنونی نیز وجود 

داشته و موضوع جدیدی نیست.
محور نظامی

آخرین محور برنامه ســعودی، مقابله با حــزب اهلل لبنان در محور نظامی 
اســت. در این محور بر روی تشــدید نظارت بر راه های ارســال سالح برای 
حزب اهلل، احیای نقش نیروهای ســازمان ملل برای مشــارکت در نظارت بر 
مرزهای زمینی و دریایی با سوریه تمرکز شده است. مسئله مهم در این محور، 
ضرورت ایجاد مراکز پیشاهنگی برای جوانان میانه رو لبنانی جهت آموزش آنها 
در داخل و امکان اعزام آنها برای مشــارکت در دوره های خارجی اســت تا در 
آینده مهره اصلی در نهادهای نظامی و امنیتی لبنان باشند و »در صورت لزوم 

در داخل با حزب اهلل مقابله کنند«.

افشای سندی محرمانه 
از تحرکات آل سعود برای فتنه  انگیزی در لبنان

استیضاح ترامپ 
به مرحله جدی رسید

برخی از اعضای خاندال حاکم عربستان سعودی 
و نخبگان تجــاری به دنبال حمله ماه گذشــته به 
تاسیســات نفتی آرامکو از رهبری محمد بن سلمان، 

ولیعهدی سعودی ابراز نارضایتی کرده اند.
ضربه ای که انصاراهلل یمن با حمله به آرامکوی عربستان 
به محمد بن ســلمان ولیعهد سعودی وارد کرده باعث شده 
که حتی آینده سیاســی وی نیز با چالش مواجه شــود. به 
گزارش ایســنا، به نقــل از خبرگزاری رویترز، این مســئله 
موجی از نگرانی در میان چندین شــاخه مهم خاندان حاکم 
آل سعود درباره توانایی ولیعهد سعودی برای دفاع و رهبری 
از بزرگترین صادرکننده نفت جهان ایجاد کرده است. رویترز 
این خبر را به نقل از منابعی گفته که هیچ کدام از این منابع 

نخواستند نامشان فاش شود.
این منابــع گفتند، حمله مذکــور همچنین نارضایتی 
در میان برخی از حلقه های نخبــگان که باور دارند ولیعهد 
سعودی قدرت را بسیار سخت به چنگ گرفته است، شعله ور 
کرده اســت. برخی از این افراد گفتند، این تحول همچنین 
انتقاد در میان کســانی که باور دارند او یک موضع به شدت 
خصمانه علیه ایران را دنبال می کند، تشدید کرده است. طبق 
گزارش رویترز، یک منبع از نخبگان ســعودی که با خاندان 
سلطنتی مرتبط است، گفت، نارضایتی زیادی درباره رهبری 
ولیعهد سعودی وجود دارد، چطور شد که آنها نتوانستند این 

حمله را ردگیری کنند؟
ایــن منبع افزود، برخی از افــراد در حلقه های نخبگان 

می گویند »هیچ اعتمادی« به ولیعهد سعودی ندارند؛ چهار 
منبع دیگر و یک دیپلمات ارشــد هم همین نظر را داشتند. 
البته رویترز تاکید کرده که با این حال محمد بن ســلمان 
حامیانــی هم دارد. یــک منبع نزدیک به دربار پادشــاهی 
آل ســعود گفته:» تحوالت اخیر شخصا به عنوان یک حاکم 
بالقوه روی او تاثیری نداشــته است زیرا او برای جلوگیری از 
توســعه ایران در این منطقه تالش می کند. این یک مسئله 
میهنی اســت و بنابرایــن او در معرض خطــر نخواهد بود؛ 
دست کم تا زمانی که پدرش زنده است.« یک دیپلمات ارشد 

خارجی دیگر هم می گوید، ســعودی های عادی هنوز مایل 
هستند تا پشت محمد بن سلمان به عنوان رهبری قدرتمند، 

مقتدر و پویا متحد شوند.
نیل کولیام، محقق ارشــد در چاتم هاوس، اندیشــکده 
روابط خارجی مســتقر در لندن معتقد اســت:» حجم این 
حمالت )به تاسیسات آرامکو( در نظر مردم محو نشده و این 
حقیقت هم که بن سلمان وزیر دفاع است و برادرش معاون 
وزیر دفاع، دور از چشــم نمانده اســت و بــا این وجود، این 
کشــور متحمل بزرگترین حمله ممکن به جواهرات ولیعهد 

شــد. اعتماد رو به زوالی درباره توانایی او برای حفظ امنیت 
این کشــور وجود دارد و این پیامد سیاست های اوست. این 
حمله نارضایتی از محمد بن ســلمان را که دو سال پیش به 

ولیعهدی رسید، تشدید کرده است.«
طبق گــزارش رویترز، به گفته چهــار منبع مرتبط با 
آل ســعود و نخبگان تجاری،  برخی از منتقدان سعودی باور 
دارند که سیاست خارجی خصمانه محمد بن سلمان در قبال 
ایران و مشــارکت در جنگ یمن این پادشاهی را در معرض 
خطر قرار داد. به گفته پنج منبع مطلع و یک دیپلمات ارشد، 
آنها همچنین از اینکه ولیعهد ســعودی نتوانسته جلوی این 
حمالت را بگیرد، آن هم با وجود اینکه میلیاردها دالر روی 
مســائل دفاعی هزینه کرده است، ناراضی هستند. برخی از 
نخبگان سعودی معتقدند، تالش های ولیعهد سعودی برای 
تحکیم قدرت به این پادشــاهی لطمه زده است. یک منبع 
نزدیک به حلقه دولت می گوید، محمد بن سلمان مقام هایی 

را منصوب می کند که به طور کلی کم تجربه هستند.
به گفته برخی منابع، برخی از اعضای خاندان سلطنتی، 
شــاهزاده احمد بن عبدالعزیز 77 ساله را که تنها برادر تنی 
بازمانده ملک ســلمان اســت، به عنوان جایگزین می بینند 
که از حمایت احتمالی خاندان، دســتگاه امنیتی و برخی از 
قدرت های غربی بهره مند می شود. یکی از تاجران سرشناس 
می گویــد، همگی آنها به احمد نگاه می کنند که ببینند چه 
می کند. این خانواده همچنان فکر می کند که او تنها کســی 

است که می تواند آنها را نجات دهد.

پس از حمله به آرامکو

رویترز: اختالفات در خاندان سعودی
بر سر توانایی بن سلمان در اداره کشور باال گرفته است

انصاراهلل یمن بار دیگر سعودی را تهدید کرد در 
صورت نپذیرفتــن طرح آتش بس باید منتظر ضربات 
دردناک تری باشد چرا که حمله به آرامکو تنها نوک 

کوه یخ بود. 
شورای عالی سیاسی یمن ضمن تأکید بر آمادگی برای 
تحقق صلح به ائتالف سعودی هشدار داد تدارکات گسترده ای 
برای ضربات نامحدود به عربســتان انجام شده و در صورت 
شکست روند سیاسی، این حمالت اجرایی می شود. به گزارش 
فارس، شــورای عالی سیاسی یمن در جلسه خود به ریاست 
»مهدی المشاط« درباره به نتیجه رسیدن تالش ها برای صلح 
در یمن هشدار داد و تأکید کرد، اگر مذاکرات به جایی نرسد 
آماده سازی های گسترده ای برای ضربات نامحدود و شدید در 
دامنه زمانی طوالنی انجام شده که شکست ائتالف را حتمی 
می کند. بر اساس گزارش پایگاه خبری »العهد«، شورای عالی 
سیاســی یمن بار دیگر بر آمادگی برای تحقق صلح تأکید و 
اعالم کرد، طرح ابتکاری مهدی المشــاط برای توقف کامل 
حمالت موشــکی و پهپادی به عربستان بازخوردهای مثبتی 
داشته است. این شورا در ادامه به هدف قرار دادن تأسیسات 
نفتی عظیم سعودی »آرامکو« با پهپادهای یمنی اشاره کرد و 
گفت، این عملیات در پاسخ به تجاوزات ائتالف سعودی مانند 

»نوک کوه یخ« بود. 
واکنش سعودی 

از ســوی دیگر، خالد بن ســلمان، معــاون وزیر دفاع 
عربســتان در توییتی اعالم کرد: »عربستان به آتش بسی که 

یمــن اعالم کرده، به دیده مثبت می نگرد. این همان چیزی 
است که ریاض همیشه در پی آن بوده و امیدوار است که به 
صورت عملی اجرایی شود«. دو هفته پیش، جنبش انصاراهلل 
یمن از ابتکارعمــل صلحی پیرامون توقف حمالت پهپادی، 
موشــک های بالستیکی و هرگونه حمالت دیگر به عربستان 

خبــر داده و اعالم کرده بود، در انتظار واکنش مشــابه این 
ابتکار عمل از سوی ریاض اســت. وزیر مشاور عربستان در 
امور خارجه نیز در واکنش به این پیشــنهاد اعالم کرده بود، 
ریاض میزان جدیت انصاراهلل در اجرای این ابتکارعمل را زیر 
نظر خواهد گرفت. محمد بن ســلمان ولیعهد ســعودی نیز 

اخیر از این طرح صلح ابراز خرسندی کرده بود. 
حمایت یمنی ها از عملیات »نصر من اهلل«

از ســوی دیگر صبح جمعه جمع زیادی از اهالی صعده 
و صنعــا در حمایت از عملیات ارتــش و کمیته های مردمی 
یمــن با نام »نصر من اهلل« راهپیمایــی کردند. هزاران نفر از 
تظاهرات کنندگان در صعده در حالی که پرچم های یمن را 
در دست داشتند و شــعارهایی در علیه سیاست ها و هیمنه 
پوشــالی آمریکا ســر می دادند، تصاویر کشته شدگان ارتش 
یمــن در عملیات نصر من اهلل را بــا خود حمل می کردند. از 
جمله شــعارهای تظاهرات کنندگان »نصر من اهلل مبین... و 
علی ابواب فلســطین« )پیروزی از جانب خدا آشکار شده و 
در دروازه های فلســطین(، »نحــو االقصی متجهین« )پیش 
به سوی مســجداالقصی(، »حلف االمریکی منهار، بعون اهلل 
الجبار« )با کمک خداوند جبار، ائتالف آمریکا فروپاشــیده( و 
»ستحرر کل االوطان« )همه سرزمین ها آزاد خواهد شد( بود.

خبر دیگر اینکه، محمد ناصر العاطفی وزیر دفاع یمن به 
بازدید مفصــل از خودروهای زرهی پرداخت که در عملیات 
بزرگ »نصــر من اهلل« در جبهه نجران بــه غنیمت گرفته 
شد. بر اســاس گزارش شبکه »المســیره«، العاطفی اعالم 
کــرد، تجهیزات و خودروهای به غنیمت گرفته شــده برای 
پشتیبانی از ذخایر تسلیحات راهبردی نیروهای مسلح یمن 
استفاده خواهد شد. وزیر دفاع یمن با بازدید از این خودروها 
در جریان ویژگی های فنی آنها قرار گرفت و از نقش ارتش و 

کمیته های مردمی یمن در راه وطن قدردانی کرد.

 انصاراهلل خطاب به آل سعود: 

حمله به آرامکو، نوک کوه یخ بود
آتش بس را نپذیرید، حمالت را از سر می گیریم

راهپیمایی مردم یمن در حمایت از عملیات  »نصر  من  اهلل«

سرویس خارجی-
بســیاری از مردم عراق که در اعتراض به فساد، 
بیکاری و نقصــان خدمات عمومی دولت به خیابان ها 
آمده بودند، پس از مشاهده ورود نفوذی ها به صفوف 
خود و شعارهای ساختارشــکنانه آنها، خیابان ها را 
ترک و طرح مشترک ســعودی – صهیونیستی برای 
ایجاد فتنه در آستانه حماسه عظیم راهپیمایی اربعین 

را فعال، ناکام گذاشتند.
یکبار دیگر درعراق تظاهراتی که ابتدائا با پرچم اعتراض 
علیه فساد دولتی و نقصان در بخش خدمات رسانی عمومی 
آغاز شده بود، به سمت فتنه ای منحرف شد که برای ناظران 
و کارشناسان تحوالت عراق کامال آشنا بود، آنقدر آشنا که از 
همان ساعات نخست شروع، همه فهمیدند که پشت سر آنها، 

رژیم های آل سعود، صهیونیستی و آمریکا قرار دارد.
 در این فتنه نیز مثل گذشــته، سه نیروی پیش برنده 
آن، کامال هماهنگ عمل می کردند؛ ابتدا شمار مشخصی از 
افراد، که پیاده نظام سعودی و اسرائیل هستند، با نفوذ بین 
جمعیت مردم و تحت پوشش تظاهرات ضد فساد، وارد میدان 
شده و خیلی زود معترضان را به سمت اقدامات خشونت آمیز، 
آتش زدن اموال مردم و مراکز عمومی، ســر دادن شعارهای 
ساختارشکن و باالخره، مجبور کردن نیروهای پلیس به اقدام 
متقابل کشــاندند. تالش برای کشته سازی، مرحله شناخته 
شــده بعدی بود که با پوشش هماهنگ چند رسانه نام آشنا 

مثل، بی بی سی، العربیه، ایران اینترنشنال و...دنبال شد.
در همین ارتباط، برخی منابع امنیتی به روزنامه لبنانی 
»االخبار« گفتند: »در ابتدا، تظاهر کنندگان هدف مشخصی 
جز مطالبات اقتصادی نداشتند... رفتار برخی مسالمت آمیز 
بــود... )اما( برخی دیگــر خرابکارانی بودند کــه برنامه های 
مشکوکی در سر داشــتند...این افراد، مسئول اصلی تبدیل 
شــدن تظاهرات مســالمت آمیز به خشــونتی خرابکارانه و 

هرج ومرج طلبانه بودند«.
نقش پررنگ حزب منحله بعث 

در ارتباط با هویت این عوامل میدانی، خبرگزاری عراقی 
»براثــا« به نقل از منابع اطالعاتی خود، این افراد را در ســه 
دســته زیر معرفی کرده است: نخســت؛ رهبران پیشین و 
جدید حزب منحله »بعث« عراق کــه وظیفه آنان، افزایش 
درگیری و تنش بود. دوم؛ افراد وابسته به گروه »الصرخیه«. 
این گروه با عناصر حاضر در سفارت های انگلیس و هلند در 
بغداد ارتباط دارند و وظیفه آنان، توزیع اعالمیه و نوشــتن 
شــعارهایی علیه مرجعیت نجف، به ویژه آیت اهلل »سید علی 
سیســتانی« مرجع عالی شیعیان عراق است و سوم؛ گروهی 
که از طریق شبکه های مجازی سازماندهی شده و حتی اگر 
اینترنت قطع شــود هم از طریق شــبکه های ماهواره ای به 

تبلیغات خود ادامه می دهند!
ضلع دوم فتنه جاری که در واقع، ســازمان دهنده اولیه 
ایــن جریان بوده و نهایتا نیز قصــد دارد میوه خود را از کل 
ماجرا بچیند، آمریکا، عربســتان و رِژیم صهیونیستی عنوان 
شــده اند. در همان ساعات نخست! آغاز اعتراضات، آمریکا و 
انگلیــس با صدور بیانیه ای، از این اعتراضات حمایت کردند. 
روزنامه رژیم صهیونیستی »اســرائیل هیوم« نیز صراحتا از 
دولت رژیم صهیونیســتی خواســت تا دیر نشده از فرصت 
اســتفاده کرده و به معترضان عراقی که در پی ســرنگونی 
دولت هستند، کمک کند. البته نویسنده گزارش این روزنامه 
احتماال خبر نداشــته که ریشه فتنه انگیزی به همین رژیم 

بازمی گردد!
ضلع ســوم فتنه اخیر در عراق، شــبکه های رسانه ای و 
فضای مجازی بودند؛ برخی رســانه ها در اعتراضات روزهای 
اخیر، با دامن زدن به شــایعات و انتشــار اخبار دروغ، آتش 
بیار معرکه بودند. ارتش ســایبری عربســتان و کاربران به 
اصطالح فیک مجازی این کشور تا توانستند، با جعل اخبار، 
عکس ها و تصاویر اعتراض های قدیمی و جدید، فتنه انگیزی 
کردند. کار به جایی رسید که با استفاده از فتوشاپ، بر روی 
دست نوشــته های برخی معترضان، شعارهایی علیه ایران و 

حشد الشعبی و حتی مرجعیت عراق جعل کردند.
نکته جالبی که در باره رســانه های آلوده به کمک های 
بن سلمان، از جمله شبکه »ایران اینترنشنال«، و بی بی سی 
عربی و فارســی باید گفته شــود، این است که این شبکه ها 
همان سیاســتی را با هدف بر انگیختن احساسات عراقی ها 
علیه ایران به کار گرفتند که قبال آن را برای ایجاد احساسات 
ضد عربــی در میان ایرانیــان به کار گرفته بودند! شــبکه 
اینترنشنال به نقل از منابع خود، مدعی شد که نظامیان  ایران 
ایرانی هم اکنون معترضان عراقی را سرکوب می کنند! همین 
رویه را ما در فتنه سال ۱۳88 از جانب رسانه های وابسته به 
سعودی و آمریکا شاهد بودیم که مدعی شده بودند، نیروهای 

حزب اهلل لبنان اعتراضات در ایران را سرکوب می کنند! 
مورد دیگری که با ســال های قبل مشابه است، گزارش 
کامال هدفمند بی بی سی فارسی درباره صیغه شدن دختران 
کم سن و سال عراقی برای زائران توسط روحانیون شیعه بود 
که درســت در بحبوحه نا آرامی ها روی خروجی این رسانه 
متعلــق به روباه پیر رفت. همین ادعا را رســانه های معاند و 
برخی زنجیره ای ها چندی قبل در باره زائران عراقی در مشهد 

مطرح کرده بودند!
شــبکه »بی بی ســی« عربی هم به نقل از یک معترض، 
مدعی شــد، معترضان به دنبال تغییر هستند و می خواهند 

کل دولت سرنگون شود.
همسو با بی.بی. سی، شبکه سعودی العربیه هم که اخیرا 

از انصاراهلل متحد ایران، ضربه ســنگینی خورده اند، در مورد 
تظاهرات و ســرکوب معترضان، تا توانست بزرگنمایی کرد. 
ســی ان ان عربی هم در اقدامی همســو با دو رسانه مذکور، 
نام این اعتراضات را »العراق ینتفض« )عراق به پا می خیزد( 
گذاشت. در هر حال، همه این شبکه ها و رسانه های وابسته، 
وانمــود می کردند کــه هدف معترضــان)و حتی همه ملت 

عراق(، »سرنگونی حکومت« است.
نخست وزیر: اعتراض های مسالمت آمیز 

را به خشونت کشاندند
»عادل عبدالمهدی« نخســت وزیر عراق اما، بامداد دیروز 
طــی یک پیام تلویزیونی گفت: »عده معــدودی تظاهرات  در 
برخی استان های عراق را از مسیر مسالمت آمیز خارج کردند. او 
خواستار بازگشت وضعیت عادی در همه استان های عراق شد. 
نخســت وزیر عراق تأکید کرد، هیــچ مانعی برای اینکه 
مردم صدایشــان را منتقل کنند وجود ندارد. وی همچنین 
گفت دولت او مطالبات مشروع تظاهرات کنندگان را پیگیری 
کرده و آنها را برآورده می کند. نخست وزیر عراق گفت، دولت 
او کار را بــرای اجرای اصالحات اقتصادی آغاز کرده تا بتواند 
برای جوانان اشــتغال کند. عبدالمهدی به رغم این گفت که 
برای مبارزه با فســاد به تالش بیشتری نیاز است. وی گفت، 
طرحــی را تقدیم پارلمان خواهد کرد که طبق آن، دولت به 
خانواده هــای کم  بضاعت حقوق بدهد. دولت عراق هم اعالم 
کرد، در راســتای پیگیری مطالبات تظاهرکنندگان، ۱۰۰۰ 

کارمند فاسد را اخراج کرده است.
بازگشت آرامش

بر اساس آخرین گزارش ها از عراق، دیروز شهرهای این 
کشــور آرام بود و به نظر می رسد که مردم با مشاهده افراد 
نفوذی در میان صفوف تظاهرات، خیابان ها را ترک کرده اند. 
در این رابطه، استاندار نجف اشرف اظهار داشت، در این شهر 
آرامش برقرار شده است. وی گفت که برخی از این نفوذی ها 
حتی قصد داشــتند تظاهرات را به ســمت بیوت مراجع، از 

جمله آیت اهلل سید علی سیستانی بکشند که موفق نشدند.
تظاهرات و اعتراض خیابانی در عراق، از روز سه شــنبه 
نُهم مهر )اول اکتبر( آغاز شد. استان های بغداد، نجف، کربال، 
ذی قار )ناصریه( و میســان )عماره(، بابل )ِحلّه( و بصره طی 
روزهای گذشــته تاکنون شــاهد تظاهرات و اعتراض بوده  
است. نکته قابل تامل اینکه، این بار فقط مناطق شیعه نشین 

دستخوش ناآرامی شده بودند!
پیش بینی شده بود

هر چند برخی در عراق تــالش می کنند که اعتراضات 
را مســتقل و کامال مردمی قالب کننــد، اما به دلیل برخی 
نشــانه ها، این اعتراضات-الاقل از یــک نقطه به بعد- قطعا 
خودجوش نبوده اســت؛ بیش از یک ماه قبل، )۴شــهریور( 

»قیس الخزعلــی« رهبر جنبش »عصائــب اهل الحق« به 
رســانه ها گفته بود، برخی جریان های داخلی سیاسی عراق 
با قدرت های خارجی در حال تدارک تظاهرات  هستند، چون 
از سیاست خارجی عراق ناراضی اند. مشکل در »معامله قرن« 
است. مطلوبشان این است که این دولت را مطیع خود کنند... 
بنابراین در عراق ما دوباره شاهد تظاهرات خواهیم بود. این 
تظاهرات  هم قرار اســت ماه دهم )اکتبر( شــروع شود. اگر 
دوســت داشــتید، این حرف مرا ثبت کنید. این حرف من 
تحلیل نیســت، اطالعاتی اســت که دارم. این کار را هم از 
شبکه های اجتماعی شــروع می کنند تا آن را خواسته افکار 
عمومــی وانمود کنند، اما در حقیقت رهبری آن، طرف های 

خارجی هستند.
اکنــون اگر بــه تاریخ شــروع تظاهرات ها نــگاه کنیم 
می بینیم که آغاز آن از سه شنبه اول ماه دهم )اکتبر( است؛ 

یعنی همان که »الخزعلی« گفته بود.
نقش »رغد صدام«

 مورد دیگری که توطئه بودن تحوالت روزهای اخیر را 
ثابت می کند، این است که دعوت ها برای تظاهرات و اعتراض، 
از یک ماه پیش در شبکه های اجتماعی و در فضای مجازی 
آغاز شــده و عموم کسانی که دعوت های تند و تحریک آمیز 
داشــته اند، به نوعی بعثی یا مرتبط با حزب بعث بوده اند. با 
آغاز تظاهرات ها، »رغد صدام« دختر دیکتاتور معدوم بعثی 
عــراق، در توییتی از این اعتراض ها حمایــت کرد و آنان را 

»نسل قادسیه« خواند و نوشت: »کل عراق با شماست«.
مورد دیگر، طرح پیشــنهادی سعودی به دولت ترامپ 
برای ناآرام کردن تهران، بغداد و بیروت است؛ بر اساس این 
طرح که روزنامه االخبار لبنان آن را فاش کرده ، ســه کشور 

ایران و عراق و لبنان، هدف هستند. 
عالوه بر آنهــا، همزمانی آغاز تظاهــرات  با آغاز حرکت 
مردم برای راهپیمایی اربعین ، اصال اتفاقی نیســت. آغاز این 
آشــوب به خیال خامشــان یک تیر و چند نشان است؛ اول 
آنکه راهپیمایی بی نظیر و میلیونی اربعین تحت الشعاع قرار 
می گیرد. از سوی دیگر، این اعتراضات، مقدمه ای برای ساقط 
کردن دولت »عادل عبدالمهدی« است. عبدالمهدی آشکارا 
تالش می کند که خصوصا در حوزه های خرید تســلیحاتی و 
روابط اقتصادی، به جای آمریکا، به روســیه و چین و حتی 

ایران نزدیک شود. 
گفتنی اســت، روابط بین مردم ایران و عراق به قدری 
عمیق و صمیمی اســت که با چنین دسیســه هایی خدشه 
برنخواهد داشــت، و بــه فضل الهــی در راهپیمایی اربعین 
امســال، سعودی، اســرائیل و آمریکا خواهند دید که سیل 
عاشقان اباعبداهلل الحسین از سراسر جهان به سمت کربالی 

معلی، همه این فتنه ها را شسته و با خود خواهد برد.


