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حزب حاکم الجزیره به بوتفلیقه پشت کرد؛
دیکتاتور به تاریخ پیوست

مریم عالمه زاده

روز جمعه )24 اسفند ماه( حزب حاکم الجزیره 
موسوم به جبهه آزادی بخش میهن، نشانه های 
بیشــتری مبنی بر پشــت کردن به عبدالعزیز 
بوتفلیقه آشــکار کرد و یک مقام ارشد حزب در 
مصاحبه ای شبانه عنوان کرد رهبر تاریخی حاال 

خود تاریخ شد.
به گزارش رویترز، چندی پیش به دنبال فشار 
اعتراضات، بوتفلیقه از تصمیم خود برای حضور 
دوباره در انتخابات ریاســت جمهوری برای دور 
پنجم منصرف شــد. وی پس از بازگشت از دوره 
درمان در سوئیس، روزبه روز حامیان خود را بیشتر 

از دست می داد.
اظهارات حسین خلدون در شبکه تلویزیون 
النهار که اواخر روز پنج شــنبه )23 اسفند ماه( 
پخش شد، نشــانه آشــکارتری از عقب نشینی 
بوتفلیقه بود؛ کســی که امید داشــت با وعده 
گام برداشتن در مســیر تغییرات سیاسی مردم 
الجزیــره را آرام کند تا حکومتی که ســال ها به 
دست رئیس جمهور و نخبگان حاکم در کنترل 

بود، تداوم یابد.
خلدون که پیش تر ســخنگوی حزب حاکم 
بود، یکی از برجســته ترین مقامات حزب جبهه 
آزادی بخش میهن به شمار می رفت که به صورت 
عمومی روابط خود با بوتفلیقه را به تعلیق درآورد. 
وی گفته بود که حــزب باید آینده نگری کند و از 
اهداف تظاهرات هایی کــه علیه بوتفلیقه کلید 
خورده اند، حمایت کند. این حزب همواره در همه 
انتخابات ، اکثریــت را در تمامی مجامع ازجمله 
مجلس و شوراهای محلی شهر کسب کرده است.

ده ها هزار نفر از مــردم الجزیره در چند هفته 
گذشته دســت به اعتراضاتی زده اند و خواستار 
رهبران جوان ترند؛ کســانی کــه بتوانند آزادی 
اجتماعی بیشــتر و چشــم انداز عمیق تری به 

ارمغان آورند.
بوتفلیقه 82 ســاله به دنبال سکته مغزی در 
سال 2013، کمتر در محافل عمومی ظاهر شده 
اســت و به عقیده معترضان، وی دیگــر قادر به 
حاکمیت نیست. آن ها در حالی دست به اعتراض 
زده اند که بوتفلیقه 20 ســال قدرت را در دست 
داشــته  و اعالم کرده بود قصد دارد یک بار دیگر 

رئیس جمهور شود.
پایان بازی

یک وزیر سابق کشور آشــنا با محافل درونی 
بوتفلیقه به رویترز گفت رئیس جمهور به دلیل 
فشارهای ایجاد شــده از ســوی همه طبقات 
اجتماعــی الجزیره، نمی توانــد از این معرکه به 

در رود.
وی که خواسته نامش فاش نشود گفت: پایان 
بازی فرا رسید؛ بوتفلیقه انتخابی جز استعفا ندارد.

روز جمعه )24 اســفند ماه( پس از برگزاری 
نماز جمعه، مردم بار دیگر به خیابان ها ریختند. 
بســیاری از مردم الجزیره عنــوان می کنند که 
رئیس جمهور بیمار و دیگر کهنه سربازان جنگ 
استقالل 1962- 1954 علیه فرانسه، باید قدرت 
را به رهبران جوان تکنوکرات تحویل دهند؛ کسانی 
که بتوانند بر بیکاری، خدمات ضعیف و از فساد رو 

به فزونی تمرکز کنند.
هرچند که بوتفلیقه دیگر به قدرت باز نمی گردد 
و یک نخست وزیر جدید نیز معرفی کرده است، اما 
تمایلی به کناره گیری سریع ندارد. او تمایل دارد 
در قدرت بماند و گفت وگوی ملی برای تغییرات 
سیاســی برگزار کند و قانون اساســی جدید را 

رقم زند.
اما با از دست دادن حامیان یکی پس از دیگری، 
قدرت وی تضعیف شده اســت؛ ازجمله اعضای 
برجســته حزب جبهه آزادی بخش میهن که از 
زمان شکست فرانسه در سال 1962، بر سر قدرت 
بوده اند. ارتش که به صورت سنتی همواره قدرت 
پشت پرده دولت به شــمار می رفته است، حاال 
فاصله خود را با بوتفلیقه حفظ کرده و در جریان 
بحران در سربازخانه های خود پنهان شده است. 

انتظار می رود ارتش با هر سناریویی همراه شود.
از زمان تحوالت بهار عربی در ســال 2011 
که منجر به برکنــاری خودکامگان دنیای عرب 
شده بود، الجزیره از اتفاقات مصون ماند. بوتفلیقه 
و متحدانش، کســانی که بهره بــرداران اصلی 
گروه های مخالف بودند، توانستند با هزینه کرد 
گســترده درآمد های نفتی بر جمعیــت از این 

تحوالت دور بمانند.
بوتفلیقه از سوی مردم به عنوان پایان دهنده 
جنگ داخلی شورشیان اسالم گرا در دهه 1990 
شناخته می شود، جنگی که منجر به کشته شدن 
ده ها هزار نفر شد و بسیاری از مردم کشور حاضرند 
هزینه حکومت بــد وی را در ازای ثبات کشــور 

بپردازند.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

روز پنج شنبه )23 اسفندماه( دو 
موشک از ســمت نوار غزه به سمت 
تل آویو، پایتخت رژیم صهیونیستی، 
شلیک شد. پس از ســال 2014 این 
اولین بار بود که راکت ها به این شهر 
اصابت می کردند؛ حمله ای که چند 
ساعت بعد به واسطه حمالت هوایی 

رژیم صهیونیستی تالفی شد.
سیســتم دفاع موشــکی رژیم 
صهیونیستی موسوم به گنبد آهنین، 
حوالی ساعت 9 شب به وقت محلی، 
ورود موشک ها به منطقه را هشدار داد 
و آژیرها در سرتاسر تل آویو بارانی به 
صدا درآمدند. هیچ آسیب یا خساراتی 
گزارش نشــد، اما ســاکنین شهر از 
صدای شــدید انفجارها خبر دادند و 
شهردار دستور گشایش پناهگاه ها را 

صادر کرد.
به گزارش نیویورک تایمز، هر دو 
شاخه نظامی فلسطین یعنی حماس 
و جنبش جهاد اســالمی فلسطین 
هرگونه حمله به تل آویو را رد و عنوان 
کردند که قصــدی بــرای افزایش 
خشــونت ها با رژیم صهیونیستی را 
ندارند. ارتش رژیم اشغالگر در پیامی 
توئیتری مدعی شد که حماس پشت 

این حمله است.
اوایل روز جمعه )24 اسفند ماه( 
ارتش اسرائیل اعالم کرد که حمالتی 
را در مناطق ترورخیز غزه آغاز کرده 
است، اما جزئیاتی ارائه نکرد. روزنامه 
فلســطینی القدس حمالت هوایی 
رژیم صهیونیستی را مجموعه ای از 
حمالت در نوار غزه توصیف و جزئیات 
چندین حمله به شمال غرب شهر غزه 

را تشریح کرد.
در جریان حمله بــه تل آویو، یک 
سخنگوی ارتش رژیم اشغالگر ابتدا 
گــزارش کرد که یکی از موشــک ها 
ساقط شــد و یکی دیگر در فضای باز 
به زمین اصابت کرد؛ اما بیانیه رسمی 
که بعد از آن از ســوی ارتش منتشر 

شد عنوان کرد هیچ چیز ساقط نشد 
و اطالعات بیشــتری مبنی بر اینکه 
آیا موشکی برای ساقط کردن راکت 
شلیک شده یا سرنوشت دو موشک 

فلسطینی ارائه نکرد.
بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر 
رژیم صهیونیســتی به ســرعت به 
ساختمان فرماندهی در تل آویو رفت 

تا از جزئیات ماجرا مطلع شود.
نتانیاهو همواره از درگیری با غزه 
خــودداری کرده و طی چند ســال 
گذشته پاســخ حمالت را به صورت 
محدود داده است؛ اما مثال های نقضی 
هم وجود دارد و اسرائیل که همواره 
این حمالت را با حمله هوایی پاســخ 
می دهد، گاهی اماکن نظامی خالی 
از کارکنان حماس را هدف قرار داده 
است که منجر به تخریب ساختمان ها 
شــده ولی خون ریزی زیادی در پی 

نداشته است.
با این وجود اکنون نتانیاهو در حال 
گردهــم آوری کارزار انتخابات نهم 
آوریل )بیستم فروردین ماه( است که 
فشار مضاعفی را از سوی جنگ طلبان 
حزب راســت رقیب، ازجمله نفتالی 
بنت، وزیر آموزشــی متحمل است 
که می خواهــد وزیر جنگ شــود. 
همچنین حزب جدید آبی و سفید که 
از سوی سه فرمانده ارتش سابق رژیم 
رهبری می شــود نیز او را تحت فشار 

گذاشته اند.
بنــت از حزب راســت جدید که 
خواستار برنامه ای برای شکست یک بار 
برای همیشه حماس شده است، گفته 
که دیگر خبری از شلیک های بی هدف 
به شــن و تپه بدون آسیب به دشمن 
نیســت. وی افزود: حاال بدون تردید 
زمان دســتیابی به فراینــدی برای 
خنثی سازی نظام مند رهبران حماس 

است.
آیلت شاکد، وزیر دادگستری این 
رژیم نیز که جزو حزب راست جدید 
است، از اظهارات وی در توئیتر دفاع 

کرد و نوشت: دو کلمه – دفاع بنت.

بنی گانتــس اصلی ترین رقیب 
نتانیاهــو از حزب آبی و ســفید که 
در ســال 2014 فرمانده جنگ غزه 
بود نیز خواستار واکنشی شدید شد 
که به عقیــده وی در غیر این صورت 

بازدارندگی ممکن نیست.
حماس که کنترل نوار ســاحلی 
تحت محاصره غزه را در اختیار دارد، 
روز پنج شــنبه اعالم کــرد به دنبال 
مقصران حمله به تل آویو است و آن ها 
را تنبیه می کند و عنوان کرد فردی در 
یکی از گروه های شبه نظامی احتماالً 
برخالف دستورات عمل می کند. در 
بیانیه ای از سوی شاخه نظامی حماس 
آمده است: ما مسئول موشک هایی که 

امشب به دشمن شلیک شد نیستیم.
حماس ماه ها است با میانجیگری 
مصر در حال مذاکره با اسرائیل است 
و به ادعای این گروه، موشک ها زمانی 
شلیک شــده اند که رهبران حماس 
در حال مذاکره با فرســتادگان مصر 

بوده اند.
گفتــه می شــود گــروه جهاد 
اسالمی فلسطین، یک رقیب بیشتر 
شبه نظامی حماس، نسبت به سرعت 
این مذاکرات ناصبوری می کند و در 
چندین مورد با حمله به اسرائیل تالش 
کرده تا صدای خود را برساند؛ اما دائود 
شهاب، سخنگوی این گروه هرگونه 
نقش داشتن در این حمله را تکذیب 
کرده و گفته اســت: این شاخه قصد 

ایجاد خصومت ندارد.
اسرائیل حماس را 

مقصر دانست
تحلیلگران اســرائیلی یک دلیل 
احتمالی برای دست داشتن حماس 
یا صدور مجوز آن دارند. روز پنج شنبه 
اعتراضاتی در برخی نقاط غزه در مورد 
شــرایط موجود علیه حماس شکل 
گرفته بود و بر اساس ویدئوهای ضبط 
شده برخی نیروهای امنیتی محلی 
اقدام به ضرب و شتم معترضین با باتوم 
کرده اند و این مسئله این احتمال را به 
وجود می آورد کــه حماس با ترتیب 

دادن حمالت تالش داشته تا تمرکز 
را از اتفاقات بردارد.

جیســون گرین بالت فرســتاده 
ویژه ترامپ در خاورمیانه برای مقصر 
شناختن حماس در جریان این حمله 

درنگ نکرد.
وی در حســاب توئیتــری خود 
نوشت: حماس امروز با خشونت مردم 
خود را که در حال اعتراض علیه قوانین 
و شکست های حماس بودند سرکوب 
کرد و حاال موشک به سوی شهرهای 
اسرائیل شلیک می کند. بیدادگری! 
این چیزی است که جهان را از کمک 
به مردم غــزه باز  می دارد! مــا قویاً از 
اسرائیل در دفاع از شهرهایش حمایت 
می کنیم. همیشه! حماس و جنبش 
جهاد فلســطین همواره در برعهده 
گرفتن مسئولیت حمالت موشکی 

علیه اسرائیل سریع عمل می کنند.
اما یک مــورد مشــابه دیگر نیز 
وجــود دارد؛ در جریــان یک حمله 
غافلگیرکننــده دیگر در مــاه اکتبر 
)مهر – آبان( از سوی غزه، یک موشک 
به صورت مستقیم به یک خانه در شهر 
بئرالسبع سرزمین اشغالی اصابت کرد 
و با تخریب پشت بام وارد اتاق خواب 
سه بچه شد که لحظاتی قبل در آنجا 
خوابیــده بودند و مادرشــان پس از 
شــنیدن صدای آژیر به سرعت آن ها 
را خارج کرده و به پناهگاهی برده بود؛ 
احتماالً چند ثانیه تأخیر می توانست 
جنگی بزرگ را رقــم بزند. در همان 
شب یک موشک که به سمت منطقه 

ساحلی در مرکز اســرائیل به سوی 
جمعیت حاضر شلیک شده بود، درون 
دریا افتاد. در آن زمان نیز هر دو گروه 
دولت حماس و جهادگرایان اسالمی 
مشــارکت در حمالت را رد کردند و 
بااین حال ارتش رژیم صهیونیستی 
اعالم کرد که تنها این دو گروه دارنده 
موشک های برد متوســط استفاده 
شده هســتند. در آن زمان در هر دو 
طرف این ادعا عنوان شــد که شاید 
این موشــک ها در اثر صاعقه در شب 
توفانی شلیک شده بودند، ادعایی که 

هیچ وقت تأیید نشد.
ظاهراً گنبد آهنین در شناسایی 
موشک هایی که در ماه اکتبر به شهر 
بئرالســبع اصابت کردند، شکست 
خورده بود. ارتش رژیم صهیونیستی 
با حمله هوایی به 20 هدف در غزه به 

آن حمله پاسخ داد.
پای ایران وسط کشیده شد

یئاکوف امیدرور، یک مشاور سابق 
امنیت ملی رژیم صهیونیستی و ژنرال 
بازنشسته احتمال دست داشتن ایران 
در حمله روز پنج شنبه را مطرح کرده 
است، چراکه به عقیده وی ایران حامی 
هر دو گروه حماس و جهاد اســالمی 

فلسطین است.
جدای از این موضوع ادعا شــده 
که ایران چندی پیش تلفن شخصی 
گانتس را هک کرده اســت و کارزار 
گانتس، کاندیــدای انتخابات آتی، 
روز پنج شــنبه پس ازآنکه تلویزیون 
اســرائیل لغزش امنیتی را گزارش 
کرد، این موضوع را تأیید کردند. یک 
سخنگوی کارزار وی عنوان کرد که 
این گزارش به منظور بی اعتبار کردن 
آقای گانتس در جریــان اوج کارزار 

سیاسی انتخابات منتشر شده است.
امیدرور با بیان اینکه نه اسرائیل و 
نه حماس هیچ کدام خواهان جنگ 
جدید نیستند، گفت: تقابل موجود 
بین اسرائیل و غزه به معنای آن است 
که ضد حمالت بالقوه احتمال خارج 
کردن اوضــاع از دســت دو طرف را 

تقویت می کند.
وی افــزود: حــاال ایــن موضوع 
به شــدت در گــرو واکنــش وزارت 
دفاع اسرائیل اســت؛ واکنش ارتش 
به واکنش غــزه تعیین کننده ادامه 

ماجرا است.
اهداف بالگردها در غزه

به گزارش شبکه القدس فلسطین، 
پس از شــلیک دو موشک به سمت 
تل آویو، بالگردهای صهیونیست ها 
به ســرعت به پرواز درآمدنــد و در 
نیمه شــب جمعه )24 اســفند ماه( 
نقاطی در جنوب نوار غــزه را هدف 

قرار دادند.
در چند ســاعت بعد از شلیک دو 
موشک، هواپیماهای بدون سرنشین 
رژیم صهیونیســتی بر فــراز غزه به 
گشت زنی مشغول شــدند و به گفته 
شــاهدان عینی صدای انفجارهای 
قدرتمنــد در نــوار غزه بــه گوش 

می رسید.

بر اساس گزارش های رسیده، بندر 
شهر خان یونس و شهرک نتزاریم که 
پیش تر در اختیار اشــغال گران بود، 
هدف حمالت بالگردها بودند. دیگر 
اهداف در معرض حمله این بالگردها 
دانشــگاه الزهرا، ایســتگاه پلیس و 
ساختمانی در منطقه الواحه در غرب 

شهر غزه بودند.
درحالی کــه رســانه های رژیم 
صهیونیســتی از هدف قــرار دادن 
100 هدف تا ظهــر روز جمعه خبر 
داده بودند، شــبکه المیادین اعالم 
کرده که 55 موشک به 27 هدف در 
نوار غزه شلیک شده است. گروه های 
مقاومت فلســطینی نیز اعالم آماده 
باش و بســیج عمومــی کرده اند و 
گردان هــای قدس، شــاخه نظامی 
جنبش جهاد اسالمی فلسطین نیز 
عنوان کرده که پاسخگوی حمالت 

رژیم صهیونیستی خواهد بود.
حمالت موشکی
 یک اشتباه بود

بعدازظهر روز جمعه )24 اسفند 
ماه( رسانه های اســرائیلی به نقل از 
وزارت دفاع ایــن رژیم عنوان کردند 
بعد از تحقیقات اولیه مشخص شده 
که موشــک های اصابت کــرده به 
برخی نقــاط تل آویو احتمــاالً بر اثر 
اشتباه شلیک شده اند. در همین حال 
مقامات رژیم از اظهارنظر در این مورد 

خودداری کردند.
البته مشــخص نشــده که این 
حمله در اثر قصور انسانی رخ داده یا 
اشــتباه فنی. روزنامه هاآرتص رژیم 
صهیونیســتی به نقل از مقامات این 
رژیم نوشت که در جریان فعالیت های 
تعمیر و نگه داری، این دو موشــک 

به صورت اشتباه شلیک شده اند.
ارزیابی ها نشان می دهد که ظاهراً 
این اشتباه در حین مذاکرات رهبران 
حماس بــا مذاکره کنندگان مصری 
صورت گرفته است و حماس قصدی 
برای افزایش تنش ها با رژیم اشغالگر 
نداشته است. یک مقام حماس گفته 
اســت که توافقی برای بازگرداندن 
آرامش بیــن شــبه نظامیان غزه و 
اسرائیل به دست آمده است. این مقام 
که خواسته نامش فاش نشود گفت 
که تالش های میانجی گران مصری 
جواب داده و منتظر تأیید آن از سوی 

جنبش جهاد اسالمی هستند.

مقامات رژیم صهیونیستی در پی بحران در سرزمین مقدس 

موشک ها بر اثر اشتباه شلیک شده اند 

خبر

در پی حمله تروریســت های مســلح به 
نمازگزاران جمعه در دو مسجد در نیوزلند، 
حداقل 50 نفر کشته و 30 تن دیگر مجروح 

شدند.
ظهر جمعه )24 اسفند ماه( به وقت محلی 
)بامداد به وقت تهران( رسانه های نیوزلندی 
از وقوع حمله مســلحانه به مسجد النور در 

شهر کریستچرچ خبر دادند.
حــدود دویســت نفــر در حــال ادای 
نمــاز جمعه در ایــن دو مســجد بودند که 
تروریست ها به ســمت آن ها آتش گشودند. 
بعد از اعالم وضعیت منع آمدوشــد در شهر 

چرچ کراســت، ســاختمان های نزدیک به 
محل های حادثه تخلیه شد.

پلیس شــرایط را بحرانی توصیف کرده، 
اما جزئیات بیشــتری در اختیار رســانه ها 
قرار نداده است. گفته می شود مهاجم هنوز 

بازداشت نشده و تیراندازی ادامه دارد.
رسانه های محلی از کشته شدن حداقل 
28 نفر در تیراندازی بــه نمازگزاران جمعه 
در شهر کریســتچرچ خبر می دهند. تعداد 
دقیــق مهاجمان هنوز مشــخص نیســت 
 ولی به دو مســجد به صورت هم زمان حمله

 شده است.

یکی از مهاجمان به نمازگزاران روز جمعه 
در نیوزلند، به صــورت زنــده از این حمله 
فیلم برداری کرده و در رســانه های جمعی 
ازجملــه توئیتــر و فیس بوک به اشــتراک 

گذاشته است.
این ضارب کــه گفته می شــود برنتون 
تارانت نــام دارد با انتشــار بیانیــه ای 74 
صفحه ای، در لحظــات پیــش از حمله به 
مســلمانان در مســجد می گوید این کار را 
 برای کاهش نــرخ مهاجرت بــه اروپا انجام

 می دهد.
پلیس نیوزلنــد از بازداشــت 4 مظنون 

مرتبط با ایــن حمله تروریســتی خبر داد 
که 3 نفــر از آن ها مرد و یک نفر زن اســت. 
پلیــس می گوید کــه چندین خــودروی 
بمب گذاری شــده را در نزدیک دو مســجد 

یافته که مشغول خنثی سازی آن هاست.

 پلیس این کشــور همچنین دستور داد 
که تمام مساجد این کشــور تا اطالع ثانوی 

تعطیل شوند.
ایــن حملــه، خون بارتریــن تهاجــم 

تروریستی در نیوزلند از سال 1990 است.

دو مسجد در نیوزیلند هدف حمالت تروریستی قرار گرفتند

50 کشته و زخمی نتیجه حمله به نمازگزاران

اکنون نتانیاهو در حال 
گردهم آوری کارزار 
انتخابات نهم آوریل 

)بیستم فروردین ماه( 
است که فشار مضاعفی 
را از سوی جنگ طلبان 

حزب راست رقیب، 
ازجمله نفتالی بنت، وزیر 

آموزشی متحمل است 
که می خواهد وزیر جنگ 

شود

رسانه های اسرائیلی به 
نقل از وزارت دفاع این 

رژیم عنوان کردند بعد از 
تحقیقات اولیه مشخص 
شده موشک های اصابت 

شده به برخی نقاط تل آویو 
احتماالً بر اثر اشتباه شلیک 

شده اند
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