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پیشخوان بین الملل 

 اعتراضات به برکناری سیسی 
می انجامد؟ 

صابرگل عنبری-مردم مصر برای دومین شب پیاپی 
علیه »عبدالفتاح سیسی« رئیس جمهوری این کشور 
تظاهرات کردند. این تظاهرات، نخستین حرکت 
اعتراضی ضد دولتی در میدان التحریر پس از سال 
۲0۱۱  در مصر است که به دنبال آن به حکومت 30 
ساله »حسنی مبارک« رئیس جمهوری پیشین مصر 
پایان داد.اما آیا این اعتراضات به برکناری السیسی 
می انجامد؟واقعیت این است که مصر از همه نظر چه 
اقتصادی چه سیاسی و آزادی های مدنی و عمومی 
در بدترین وضعیت تاریخ خود قرار دارد؛ تا جایی که 
خیلی ها به دوران دیکتاتور پیشین مصر، حسنی 
مبارک، درود می فرستند و آن دوران به آرزو تبدیل 
شده است! مشکل داخلی مصر دیگر نه میان اخوان 
المسلمین به عنوان قوی ترین تشکیالت سیاسی 
و بخشی از مردم با نظام حاکم بلکه میان یک ملت و 
کلیت این نظام است. البته ناگفته نماند که همین 
اوضاع مصر جلوه ای از یک بحران فراگیر دولت ملتی 
در شمال آفریقا و خاورمیانه است؛ بحرانی که به نوعی 
ریشه دیگر بحران های منطقه ای نیز هست. اما موجی 
که محمد علی بازیگرمصری به راه انداخت، نشان داد 
که مصر آتشی زیر خاکستر در خود نهفته دارد و هر آن 
احتمال دارد زبانه بکشد و سر بیرون بزند. به احتمال 
زیاد ماشین سرکوب این موج را بخواباند ولی همچنان 
چون تهدیدی در کمین سیسی و ارتش مصر خواهد 
بود. فعال سیسی بر ارکان قدرت مسلط است و جز با 
یک کودتا حذفش دور از ذهن است اما همین کودتا 
هم فعال بعید به نظر می رسد؛ نه تحرکات خیابانی 
مردم در سطحی است که بر ارتش فشار آورد و نه 
معادالت منطقه ای و بین المللی به ضرر اوست. وی 
همچنان که یک دیکتاتور خوب برای ترامپ است، 

یک »گنج طالیی« برای اسرائیل است.

تحلیل روز

چهره روز

»عبدالباری عطوان« 
مشهور  ــر  گ تحلیل 
عــــــــرب نــــوشــــت: 
تظاهرات و اعتراض 
هایی که در چندین 
شهر مصر برگزار شده 
و خواستار سرنگونی 
نظام سیسی اند، همه 
را غافلگیر کرد. زیرا 
ــرال  از زمــانــی کــه ژن
»عبدالفتاح السیسی« در سال ۲0۱4 رئیس 
جمهور مصر شد، تظاهرات تبدیل به پدیده ای 
شد که بسیار انــدک رخ می داد. چیز جدیدی 
که در این تظاهرات به وقوع پیوست این بود که 
این تظاهرات در پاسخ مثبت به دعوت »محمد 
علی« بازیگر سینمای  مصر برگزار شد. هنوز 
مشخص نیست که این تظاهرات و اعتراض ها 
مانند تظاهرات مشابه آن در ژانویه سال ۲0۱۱ 
ادامه می یابد و گسترش پیدا می کند یا نه ولی 
بی تردید زنگ هشداری برای ارتش است که هم 
اکنون بر مصر حکومت می کند. اعتراض های 
روز جمعه چه کوچک باشد چه بزرگ بسیار مهم 
است زیرا اهمیت آن در این نهفته است که  برخی 
از مصری ها در شرایط کنونی شورش کردند و 
دیوار ترس حاکم به دلیل مشت آهنین و خشونت 
در بازداشت ها را شکستند. مسئوالن مصری 
باید از این تجربه های سودان و الجزایر از حیث 
پاسخ مثبت به خواسته های مردمی مشروع در 
چارچوب گفت و گویی که به آشتی و اصالحات 

سیاسی منجر می شود، استفاده کنند.

رهبر انصارا...: اگر حمالت 
عربستان ادامه یابد عمق این 
کشور را هدف می گیریم 

پرسش تامل برانگیز واشنگتن پست:آیا سربازان 
ایــاالت متحده باید جان خود را بــرای عربستان 
سعودی هزینه کنند؟واشنگتن پست در این مقاله 
به این نتیجه رسیده است که نباید از جان سربازان 

آمریکایی برای عربستانی ها مایه گذاشت.

نمای روز 

تظاهرکنندگان ضد دولتی در هنگ کنگ در 
ادامــه اعتراضات چند ماه اخیر خود یک مرکز 
خریدچینی و ایستگاه متروی این شهر را محل 
تجمع و اعتراض خــود قــرار دادنــد. ایــن اقــدام 
پلیس  برخورد  و  مترو  ایستگاه  تعطیلی  باعث 
خواستار  معترضان  شــد.  تظاهرکنندگان  با 

استقالل سیاسی بیشتر از چین هستند. 

الیزابت وارن نامزد 70ساله دموکرات ها در 
انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا، 
سر  پشت  بــا  نظرسنجی،  یــک  در  توانست 
گذاشتن جو بایدن در صدر قرار بگیرد. وارن، 
ایالت ماساچوست مــاه هاست که  سناتور 
تالش می کند تا رویای هیالری کلینتون )که 
ورود نخستین رئیس زن به کاخ سفید بود( 
را محقق کند. اما جو بایدن، معاون باراک 
اوباما، رئیس جمهور سابق سدی بزرگ در 
راه رسیدن به این رویاست. به گزارش پایگاه 
در  مقدماتی  نظرسنجی  یک  نتایج  هیل، 
انتخابات ریاست جمهوری ۲0۲0 آمریکا- 
ــد- نشان مــی دهد  ــالم ش کــه روز شنبه اع
سناتور »الیزابت وارن« دموکرات از ایالت 
توانست  بــار  نخستین  ــرای  ب ماساچوست 
در ایالت آیووا از »جو بایدن« پیشی بگیرد. 
طبق این آرا، ۲۲ درصد رأی دهندگان آیووا 
حمایت  وارن  سناتور  جمهوری  ریاست  از 

می کنند؛ در حالی که ۲0 درصــد حامی 
بایدن هستند. پس از سناتور وارن و جو 

بایدن، سناتور »برنی سندرز« با ۱۱ 
درصد آرا، شهردار »پیت بوتجیج« با 
۹ درصد آرا و سناتور »کامال هریس« 

با ۶ درصد آرا قرار می گیرند.گفتنی 
است که در سه نظرسنجی گذشته در 

ایالت آیووا، جو بایدن همواره از الیزابت 
امــا هم اکنون تیم  وارن پیشی گرفت؛ 

حمایت  افزایش  شاهد  وارن  انتخاباتی 
ــود. گفتنی اســت که این  رأی دهندگان ب
نظرسنجی- با ضریب خطای مثبت یا منفی 
4 درصد- با شرکت ۶0۲ عضو انجمن حزبی 

دموکرات ها در تاریخ ۱4 لغایت ۱۸ سپتامبر 
انجام شد. درخــور ذکر است که جو بایدن 
نامزد پیشتاز حزب دموکرات در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲0۲0 آمریکا در حوزه 
ــت؛ هرچند که  هــای اصلی انتخابیه اس

تیم انتخاباتی 

وارن نیز ظرف ماه های اخیر شاهد پیشرفت 
ــت. وارن در شــروع  ــوده اس قابل توجهی ب
با  انتخاباتی اش، خواستار مقابله  کمپین 
دالالن قدرت شده بود که »برای دهه هاست 
جنگی طبقاتی را علیه مردم سخت کوش به 
راه انداخته اند«. سناتور ایالت ماساچوست 
ــش برسد باید از الک  اگر بخواهد به آرزوی
دفاعی خارج شود. او پنج شنبه شب )۲3 
تلویزیونی  مناظره  سومین  در  شــهــریــور( 
ــای دمـــوکـــرات،  ــزدهـ ــامـ نـ
نتوانست عملکرد موفقیت 
آمیزی در برابر انتقادهای 
جو بایدن داشته باشد. یکی 
از مشکالت الیزابت وارن در 
مناظره اخیر این بود که تنها 
به پرسش هایی که از او پرسیده 
می شد پاسخ می داد و وارد بحث 

با دیگر نامزدها نمی شد.

سریال انفجارها وبمباران های هوایی در 
عراق همچنان ادامه دارد؛ انفجارهایی که 
اگرچه تا کنون هیچ عاملی رسما از سوی 
دولــت عــراق به عنوان مسئول آن معرفی 
نشده اما منابع غیررسمی، اسرائیل را متهم 
اصلی آن می دانند. آخرین تحول در این 
زمینه، بمباران فرودگاه نظامی المرصنات 
متعلق به گروه حشدالشعبی عراق در استان 
االنباراست. البته قاسم مصلح، فرمانده 
عملیات الحشد در االنبار گفته که بمب های 
پهپادی، خــارج از مکان فرودگاه اصابت 
کــرده و هیچ گونه خسارت جانی یا مالی 
به جا نگذاشته است.پهپادهایی که این 
روزهــا بیش از هر زمــان دیگری بر آسمان 
ــوالن می دهند و به عاملی  خاورمیانه ج
تعیین کننده در سرنوشت تحوالت نظامی- 
امنیتی این منطقه تبدیل شده اند؛ از جزیره 
العرب و خلیج فارس گرفته تا عراق و حتی 
سرزمین های شــام.فــرودگــاه المرصنات 
نیروهای حشدالشعبی یکی از مقرهای 
اصلی عملیات »اراده پیروزی« با هدف تامین 

امنیت مناطق مختلف عراق در استان االنبار 
بود که روز سه شنبه هفته گذشته به پایان 
رسید. منابع امنیتی هفته گذشته نیز از 
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک پایگاه 
سازمان بسیج مردمی عراق »حشدالشعبی« 
نزدیک شهر »بوکمال« در مرز سوریه با عراق 
ــد. »عبد الخالق العزاوی« عضو  خبر دادن
کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان عراق 
با تأکید بر دست داشتن رژیم صهیونیستی 
در حمله به مواضع الحشد، گفت که »طرف 
آمریکایی که مسئول حمایت و نظارت بر 
حریم هوایی عــراق است به طرف عراقی 
گفت که پهپادهای اسرائیلی این حمالت را 
انجام دادند«. سازمان الحشدالشعبی عراق 
نیز آمریکا و رژیم صهیونیستی را مسئول 
این حمالت اعــالم کــرده اســت. در همین 
ــدال« عراق -وابسته  ارتباط، جنبش »االب
به الحشد- اعــالم کــرد  که طــرح پاسخ به 
حمالت صهیونیست ها تدوین شده و این 
حمالت احتمالی، از خاک سوریه صورت 

خواهد گرفت.

پهپادی ناشناس فرودگاه نظامی حشدالشعبی در االنبار را بمباران کرد 

سایه همچنان مزاحم پهپادها 
ونزوئالیی ها در محکومیت تحریم های آمریکا 13میلیون امضا کردند 

طومارعلیه امپریالیسم 
نیکالس مادورو از طوماری با امضای ۱3 میلیون 
شهروند ونزوئالیی خبر داد که خواستار حفظ 
حاکمیت ونــزوئــال در پی تحریم های اقتصادی 
پیام  در  ونــزوئــال  رئیس جمهور  هستند.  آمریکا 
توئیتری نوشت: »درخصوص راهپیمایی عظیم 
ضد امپریالیستی مردم مان تبریک می گویم که 
خیابان های کــاراکــاس را با حس زیبای عشق و 
میهن پرستی مملو کردند و طوماری با ۱3 میلیون 
امضا برای صلح و حق حاکمیت ملی تحویل شد«. 
این طومار از دهم اگوست )۱۹ مرداد( و هنگامی 
که آمریکا اقدام به وضع تحریم های جدید اقتصادی 
علیه این کشور کرد، برای امضا در دسترس بود. 
مقرر شده است ، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان 
ملل تمام این امضاها را دریافت کند. این امضاها در 
حالی است که واشنگتن همچنان از راه های مختلف 
درصدد اعمال فشار حداکثری بر ونزوئالست. طی 
روزهای گذشته وزارت خزانه داری آمریکا، سه فرد 
و ۱۶ نهاد را به علت داشتن ارتباط با »الکس نایین« 
و شرکای تجاری وی از جمله »آلوارو پولیدین« تحریم 
کرد. واشنگتن پیش از این نیز ده ها شرکت و مقام 
ونزوئالیی را تحریم کرده بود. الیوت آبرامز،  نماینده 

ویژه آمریکا در امور ونزوئال، در این زمینه گفته است: 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری به سیاست اعمال 
بیشترین فشار بر ونزوئال با هدف برکناری نیکالس 
مادورو از قدرت ادامه خواهد داد. استفاده ازموقعیت 
مرزی و خاک کلمبیا علیه دولت کاراکاس، استقرار 
چندین پایگاه نظامی آمریکا در خاک این کشور با 
هدف تسلیح هواداران گوایدو، اجازه تاسیس دفتر 
نمایندگی امور ونزوئال در کلمبیا، فعال کردن پیمان 
مساعدت متقابل میان کشورهای قــاره آمریکا، 
موسوم به »تیار« )TIAR( که به نظر می رسد تهدیدی 
علیه ونزوئال باشد از اقداماتی است واشنگتن علیه 
این کشور انجام داده است. این در شرایطی است که 
در چند سال اخیر، ونزوئال شاهد بحرانی اقتصادی 
و اجتماعی بوده که با کاهش شدید ارزش پول ملی 
این کشور همراه شده است. صندوق بین المللی پول 
پیش بینی کرده است تا پایان سال جاری میالدی، 
نرخ تورم این کشور می تواند تا ۱0 میلیون درصد اوج 
بگیرد. طبق گمانه زنی های سازمان ملل، تاکنون 
حدود چهار میلیون تن از شهروندان ونزوئال، این 
کشور را ترک گفته اند. جمعیت ونزوئال حدود ۲۸ 

میلیون نفر اعالم می شود.

برای نخستین بارالیزابت وارن از بایدن و سندرز پیشی گرفت 

چند گام تا تحقق رویای هیالری 

رهبر انصارا... یمن اعالم کرد که نیروهای انصارا... 
در صورتی دست از حمالت و هدف گیری 

عربستان برمی دارند که دشمن حمالتش 
را علیه یمن متوقف کند اما در صورت 
ادامه حمالت ائتالف سعودی، عملیات 

این گروه نیز افزایش خواهد یافت. 
عبدالملک الحوثی، ادامه داد: 

ما به کشورهای عضو ائتالف 
متخاصم توصیه می کنیم 

دست از تجاوزات بردارند و بدانند بهانه های شان 
شکست خورده است. توقف حمالت، بمباران ها 
و محاصره علیه یــمــن؛  ارتـــش و 
کمیته های مردمی این کشور را 
بر آن مــی دارد تا حمالتی را 
که با پهپادها و موشک ها 
به عمق خاک دشمن 
می دهند،  انــجــام 
مــتــوقــف کــنــنــد.

وی در عین حال تهدید کرد، با ادامــه محاصره، 
بمباران و تجاوزات حمالتی دردناک تر، کشنده تر 
و تاثیرگذارتر به عمق مناطق آن ها انجام خواهد 
گرفت و هیچ خط قرمزی در این باره وجود نخواهد 
داشت.پیش از این مهدی المشاط، رئیس شورای 
عالی سیاسی یمن در صنعا طرح صلحی را شامل 
آتش بس و توقف حمالت به عربستان اعالم کرده 
و خواستار پاسخ متقابل و مقابله به مثل کشورهای 

متخاصم شده بود.


