
ادعای مقام اطالعاتی آمریکا تاثیر ایران بر انتخابات 
2018

رئیس اطالعات ملی آمریکا در ادعایی بی اساس ایران را به تالش برای 
تاثیرگذاری در انتخابات میان دوره ای سال 2018 در کشورش متهم کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، دن کوتس رئیس اطالعات ملی 
آمریکا گفت که برخی قدرت های خارجی شامل روسیه، ایران و چین تالش کرده اند 
در انتخابات میان دوره ای 2018 روی رای دهندگان تاثیر بگذارند اما هیچ شواهدی 

دال بر رخنه آن ها در سیستم های رای گیری آمریکا وجود ندارد.
وی در گزارش خود به رئیس جمهور آمریکا درباره انتخابات اخیر این کشور افزود 
که جامعه اطالعاتی آمریکا تاثیر تالش های خارجی برای دخالت در انتخابات را 

برآورد نکرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه سپتامبر از رئیس اطالعات ملی خواسته 
بود تا گزارشی درباره انتخابات میان دوره ای این کشور که به تازگی برگزار شد به او 

و آژانس های اطالعاتی ارائه دهد.
کوتس همچنین در گزارش خود تصریح کرد: جامعه اطالعاتی آمریکا در حال 
حاضر اطالعاتی دال بر لطمه به زیرساخت های انتخاباتی آمریکا، به گونه ای که مانع 
رأی دهی، تغییر در تعداد آرا یا اخالل در شمارش آنها شده باشد، به دست نیاورده 

است.
وی در ادامه ادعاهای خود آورده است: فعالیتی که ما شاهد آن بودیم، مطابق با 
آن چیزی است که در هفته های پیش از انتخابات آن را مطرح کردیم؛ اینکه روسیه 
و دیگر قدرت های خارجی ازجمله چین و ایران به منظور پیشبرد منافع راهبردی 
خودشان اقدام به راه اندازی فعالیت های نفوذی و کمپین هایی کردند که آمریکا را 

هدف قرار می داد.
به گزارش رویترز، رئیس اطالعات ملی آمریکا جزئیاتی درباره عملیات هایی برای 
نفوذ خارجی ارائه نداد و گفت که جامعه اطالعاتی تاثیر آن بر شرکت کنندگان در 

انتخابات ماه پیش را ارزیابی نکرده است.   
آمریکا پیش از این نیز مدعی دخالت کشورهای خارجی در انتخابات ریاست 

جمهوری این کشور در سال 2016 توسط روسیه شده بود.

رئیس تیم ناظران سازمان ملل وارد یمن شد

منابع مطلع در سازمان ملل اعالم کردند که رئیس تیم ناظر سازمان ملل 
برای نظارت بر آتش بس یمن امروز )شنبه( وارد عدن در جنوب یمن شد تا 

با مسئوالن دولت مستعفی دیدار کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از العربیه، منابع مطلع اعالم کردند که پاتریک کامرت، 
ژنرال هلندی و رئیس کمیته ناظر بر آتش بس "الحدیده" امروز به منظور آغاز 
مأموریت خود و دیدار با مقامات دولت مستعفی یمن وارد عدن شد و یک شنبه نیز 

به منظور دیدار با رهبران انصاراهلل، عدن را به مقصد صنعا ترک خواهد کرد.
طبق این گزارش، کامرت بعد از ظهر امروز از طریق خشکی و با حمایت سازمان 
ملل و هماهنگی با ائتالف متجاوز عربی به سرکردگی عربستان، از عدن راهی الحدیده 
می شود. از سوی دیگر، شبکه اسکای نیوز نیز اعالم کرد که یک تیم فنی وابسته به 
سازمان ملل امروز به منظور فراهم کردن شرایط استقرار ناظران سازمان ملل و کمک 

به کمیته بین المللی ناظر بر آتش بس الحدیده، وارد این شهر شده است.
قرار است که اعضای این تیم فنی به منظور گزارش هرگونه تخطی از توافقنامه 

آتش بس در نقاط تماس حوثی ها و نیروهای دولت مستعفی یمن مستقر شوند.

تظاهرات جلیقه زردهای فرانسه برای ششمین هفته 
متوالی

جلیقه  به  موسوم  فرانسوی  معترضان  میالدی  نوی  سال  آستانه  در 
زردها باردیگر با تجمع در خیابان های پاریس اعتراض خود را نسبت به 

سیاست های دولت ماکرون اعالم کردند.
به گزارش ایسنا، به نقل از اسکای نیوز، معترضان وابسته به جنبش جلیقه زردها 

برای ششمین هفته متوالی امروز شنبه در خیابان های پاریس گرد هم آمدند.
این تظاهرات که در اعتراض به سیاست های دولت امانوئل ماکرون، رئیس جمهور 
فرانسه سازماندهی شده است با حضور صدها تن از معترضان آغاز گردید اما شمار 
معترضان خیابانی به علت آغاز پاکسازی کمپ های تجمع کنندگان به دست پلیس 
در آستانه تعطیالت سال نوی میالدی کاسته شده است. به گزارش منابع محلی 
پلیس فرانسه برای مقابله با معترضان تدابیر امنیتی را در خیابان های پایتخت تشدید 
کرده و تجهیزتی را به این منظور به خیابان ها آورده است. عصر جمعه سنای فرانسه 
بعد از مجلس ملی، یک سری قوانین برای کمک به افراد زیر خط فقر و بازنشسته ها 
تصویب کرد. این قوانین باید از اوایل 201۹ اجرایی شود. پیش از آن هم ادوار فیلیپ، 
نخست وزیر فرانسه که به منطقه ای در مرکز فرانسه رفته بود، با معترضانی که علیه 

رئیس جمهوری فرانسه شعار "ماکرون استعفا" سر می دادند، مواجه شد.

بولتون قبل از اینکه وارد دولت ترامپ شود، گفته بود که 
جمهوری اسالمی چهل سالگی را نخواهد دید. اگر چه او در 
کسوت مشاور امنیت ملی، چندبار اعالم کرد که آمریکا به 
طور رسمی سیاست تغییر رژیم در ایران را دنبال نمی کند، 
اما مروری بر مواضع تند او علیه جمهوری اسالمی نشان 
می دهد که احتماال او هنوز هم به براندازی در ایران فکر 

می کند.
فرارو- پس از خروج یکجانبه کاخ سفید از توافق هسته ای، 
تقریبا تمام کانال های ارتباطی میان تهران و واشنگتن قطع شد و 
دیدار های خندان قبلی مقامات دو طرف جای خود را به طرح های 
پنهانی داد. هر دو کشور از اقدامات احتمالی مخرب طرف مقابل 

ابراز نگرانی می کنند.
به گزارش فرارو، چند روز پیش، چهارشنبه 12 دسامبر، رهبر 
معظم انقالب، در اقدامی قابل تامل، از »نقشه« آمریکا برای سال 
۹8 سخن گفت و هشدار داد: »اگرچه نقشه دشمن لو رفته است، 
اما همه باید هوشیاری خود را حفظ کنند زیرا، آمریکا دشمنی 
خبیث و حیله گر است و ممکن است قصد فریب داشته باشد 
تا برای سال ۹۷ جنجال کند، اما، مثالً برای سال ۹8 نقشه ای 

بکشد.«
این اظهارات درحالی بیان شده است که گمانه زنی ها درباره 
و  آمریکا،  رئیس جمهور  ترامپ،  دونالد  دولت  سیاست  نوع 
تیم امنیت ملی او، در برابر ایران افزایش ملموسی یافته است. 
بسیاری از ناظران، از مقامات سابق آمریکایی گرفته تا کارشناسان 
اندیشکده ها، معتقدند که آمریکا به طور غیررسمی سیاست تغییر 

رژیم در ایران را دنبال می کند.
با این حال، علیرغم اشارات مکرر به این سیاست، و طبعا تکذیب 
رسمی آن توسط دولت ترامپ، تاکنون نشانه های واضحی درباره 
این سیاست آشکار نشده است. در  ابزار های آمریکا در اجرای 
اغلب موارد، فشار اقتصادی و سیاسی به عنوان یکی از روش های 
برجسته آمریکا برای ایجاد تغییرات بنیادین در ایران معرفی شده 
اما عده کمی معتقدند که این نوع فشار نتایج مطلوب  است، 
آمریکایی ها را محقق خواهد کرد. طرفداران این دیدگاه، معموال 
به پایداری نظام های کشور هایی نظیر کره شمالی، کوبا و دیگر 

کشور ها در برابر فشار های آمریکا اشاره می کنند.
بنابراین، آمریکایی ها به اقدامات دیگری برای تشدید فشار علیه 
ایران نیاز دارند. اقداماتی که بنا به دالیل گوناگون نمی توان آن ها را 
به طور علنی پیگیری کرد. ردیابی اثر چنین اقداماتی در اظهارات 
علنی و رسمی مقامات آمریکایی، سرنخ های بسیار کمی فراهم 
می کند. به همین دلیل، برای ترسیم یک تصویر واضح، باید به 
محافل رسانه ای و اندیشکده ای نزدیک به کاخ سفید و نیز اظهارات 

برخی از مقامات قبل از ورود شان به دولت رجوع کرد.
کمتر از ۹ ماه قبل از خروج ترامپ از توافق هسته ای ایران، 
جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، که در آن زمان خارج 
از دولت دولت بود، طی یادداشت مفصلی در نشریه محافظه کار 
»نشنال ریویو«، طرح مفصلی برای خروج آمریکا از برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( ارائه کرد. گفته می شود که در آن زمان 
بولتون مایل بود طرح خود را به کاخ سفید ببرد، اما، به دلیل 
محدودیت دسترسی به کاخ سفید، مجبور شد آن را در یکی از 

رسانه ها منتشر کند.
این یادداشت، طرح مفصلی، برای خروج آمریکا  بولتون، در 
به فهم  از آن ممکن است  ارائه کرد، که بخش هایی  برجام  از 
سیاست های آمریکا در برابر ایران در سال آینده کمک کند. در 
واقع، بولتون احساس می کرد که تنها دلیل ماندن ترامپ در توافق 
هسته ای، فقدان یک طرح عملی برای خروج از آن است. چون تا 

زمان انتشار یادداشت مزبور، ترامپ دو بار، با اکره، تاییدیه برجام 
را صادر کرده بود. حتی در آن زمان گزارش هایی درباره درگیری 
لفظی ترامپ با مشاورانش درباره برجام منتشر شد. به هر حال، دو 
ماه قبل از اعالم خروج آمریکا، یعنی در اواخر ماه مارس 2018، 
ترامپ ناگهان اعالم کرد بولتون، به عنوان مشاور امنیت ملی، 
بزودی به کاخ سفید ملحق می شود. بولتون، که تا قبل از ورود به 
دولت ترامپ به لفاظی های آتشین علیه جمهوری اسالمی ایران 
معروف بود، بعد از ورود به کاخ سفید، به دولتمردی تبدیل شد که 

تالش می کند حرف های نسنجیده کمتری بر زبان آورد.
او برای لغو برجام طرحی ارائه کرده بود که چهار رکن اصلی 
دارد: 1- مشورت اولیه و بی سروصدا با بازیگران کلیدی مانند 
بریتانیا، فرانسه، آلمان، اسرائیل و عربستان. 2- آماه سازی زمینه 
برای خروج از برجام از طریق توضیح مضرات این توافق برای منافع 
ملی آمریکا. ۳- کارزار دیپلماتیک بسیار گسترده در خاورمیانه 
و اروپا پس از خروج از برجام. ۴- طراحی و اجرای تالش های 

دیپلماسی عمومی و کنگره ای.
رکن چهارم طرح بولتون، شامل حمایت از گروه های اپوزیسیون 
ایران - نظیر  از گروه های قومی در  ایران و همچنین حمایت 

بلوچ ها، کردها، عرب ها و دیگران- می شود.
بولتون از وقتی که وارد کاخ سفید شده، دیگر حرفی از این طرح 
نزده است، اما، همفکران بولتون، همچنان، افکار مناقشه برانگیز 
سابق او را مطرح می کنند. البته چندبار وزارت خارجه آمریکا، به 
طور گذرا و از منظر حقوق بشر، به برخی از اقلیت های ایرانی 

اشاراتی کرده است.
همزمان با خروج ترامپ از برجام، اندیشکده گروه مطالعات 
امنیتی، که با مقامات بلندپایه شورای امنیت ملی آمریکا، از جمله 
بولتون، روابط نزدیکی دارد، طرحی سه صفحه ای به کاخ سفید 
تحویل داد که پیشنهاد می دهد آمریکا به طور علنی از سیاست 

تغییر رژیم در ایران حمایت کند.
این طرح پیشنهاد می کند که آمریکا برای براندازی در ایران به 
گروه  های قومی ایران تکیه و از آن ها حمایت کند. در این طرح 

آمده: »بیش از یک سوم جمعیت ایران، گروه های اقلیتی هستند 
که بسیاری از آن ها از قبل دنبال استقالل هستند. حمایت علنی 
و پنهانی آمریکا از این جنبش های استقالل طلبانه، ممکن است 
رژیم )ایران( را مجبور کند که تمرکزش را روی آن ها قرار دهد و 

توانایی اش برای انجام فعالیت های شرورانه را محدود کند.«
نکته قابل تأمل این است که این طرح حدود دو یا سه روز 
پس از خروج ترامپ از برجام برای اولین بار در وبگاه محافظه کار 
»واشنگتن فری بیکن« منتشر شد. هنوز معلوم نیست که آیا این 
طرح به عنوان یک سیاست در برابر ایران اتخاذ شده است یا خیر. 
اما پس از این طرح، برخی محافل اندیشکده ای آمریکایی چندین 
بار به تغییر رژیم ایران و اهمیت اقلیت  ها در این نوع تغییر اشاراتی 
کرده اند و حتی برخی از آن ها از »جنگ داخلی نزدیک« ایران 

سخن گفته اند.
اخیرا، مایکل روبین، پژوهشگر اندیشکده محافظه کار »موسسه 
ایران  آینده  به وقایع  اینترپرایز«، حداقل در دو مقاله،  امریکن 
پرداخته است. در یکی از مقاالت که در مجله »نشنال اینترست« 
منتشر شده، پیش بینی کرده که در آینده نه چندان دور احتماال 

ایران شاهد یک جنگ داخلی قومیتی خواهد شد.
روبین، طی یادداشتی تحت عنوان »جنگ داخلی نزدیک ایران 
چه شکلی خواهد بود؟«، به طور مفصل به نزاع تاریخی حاشیه-

پیرامون در ایران پرداخته و ادعا کرده هرگاه دولت در ایران ضعیف 
شود یا فروبپاشد، اقلیت های ناآرام پیرامونی شورش می کنند. او 
پیش بینی کرده که در آینده این نزاع مجددا شعله ور شود. بنا 
به گفته این پژوهشگر، برخی افرادی که به تازگی با مسائل ایران 
آشنا شده اند، زمانی که به ترکیب جمعیتی و تنوع قومی ایران 
نگاه می کنند، غالبا پیشنهاد بازی با »کارت قومیتی« را می دهند.

اما علیرغم این گزارش ها، تاکنون، جز در موارد معدود، دولت 
آمریکا، حداقل به طور علنی، موضعی درخصوص بهره گیری از 
مسائل قومی در ایران اتخاذ نکرده است. شاید، چون این مسئله 
حساس است، آمریکایی ها مایل نیستند آن را به طور علنی در 
مواضع شان بیان کنند. با این حال، تیم امنیت ملی و سیاست 

خارجی ترامپ، که در گذشته مواضع بسیار واضحی درباره تغییر 
رژیم در ایران گرفته است، ممکن است برای استفاده از »کارت 
قومیتی« وسوسه شود. خصوصا که کاخ سفید ادعا می کند کارزار 

فشار همه جانبه ای علیه ایران به راه انداخته است.
ممکن است دیدار ماه ژوئن مصطفی هجری، رئیس »حزب 
آمریکا  خارجه  وزارت  مقامات  با  ایران«،  کردستان  دمکرات 
نشانه ای از آغاز توجه آمریکا به این کارت باشد. بنا به گفته 
وبگاه تحلیلی المانیتور، هجری »بین روز های 11 تا 1۷ ژوئن 
نمایندگان  خارجه،  وزارت  مقام های  با  تا  رفت  واشنگتن  به 
ایران  اتاق های فکر در مورد شرایط در  کنگره و کارشناسان 

گفتگو کند.«
طبیعتا نمی توان با قاطعیت سخن گفت که آمریکا در آینده چه 
سیاست ها یا »نقشه« هایی علیه ایران به کار می گیرد. اما با توجه 
به اینکه تنش ها بین تهران و واشنگتن به شکل کم سابقه ای باال 
رفته است و افرادی مانند بولتون در دولت حضور دارند، احتمال 
اینکه در پشت پرده اقداماتی علیه ایران انجام شود، وجود دارد. 
بولتون قبل از اینکه وارد دولت ترامپ شود، گفته بود که جمهوری 
اسالمی چهل سالگی را نخواهد دید. اگر چه او در کسوت مشاور 
امنیت ملی، چندبار اعالم کرد که آمریکا به طور رسمی سیاست 
تغییر رژیم در ایران را دنبال نمی کند، اما مروری بر مواضع تند او 
علیه جمهوری اسالمی نشان می دهد که احتماال او هنوز هم به 

براندازی در ایران فکر می کند.
در  وحدیث ها  حرف  گذشته  چندماه  در  که  است  درست 
بیشتر شده  ایران  در  رژیم  تغییر  غربی درخصوص  رسانه های 
است، اما به نظر می رسد که آمریکایی ها برای تحقق این سیاست 
تمرکز اصلی شان را، نه بر روی مسائل قومی، بلکه بر نارضایتی های 
آن ها  احتماال  داده اند.  قرار  ایران  سراسر  در  اقتصادی  عمومی 
گروه های متنوع ایرانی را صرفا یک عامل اضافی برای اعمال فشار 
بر جمهوری اسالمی ایران می بینند. عاملی که اگر با سایر عوامل 
نارضایتی اقتصادی ترکیب شود، ممکن است فشار ها را دوچندان 

کند.
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 پاکستان: خروج آمریکا از افغانستان به نفع ثبات منطقه است
 وزیر امور خارجه پاکستان با استقبال از تصمیم آمریکا برای خروج از افغانستان گفت که این مهم ثبات و صلح را در منطقه حاکم می کند. به گزارش ایرنا »شاه محمود قریشی« روز شنبه در شهر مولتان در گفت و گو با رسانه ها از تصمیم »دونالد 

ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج نیمی از نیروهای این کشور از افغانستان استقبال کرد. وی اضافه کرد: تصمیم ترامپ در این خصوص، تصمیم مناسبی برای پیشبرد مذاکرات صلح پیش روی طالبان و آمریکا بوده و دولت پاکستان نیز 
از مذاکرات صلح که چند روز گذشته در ابوظبی برگزار شد استقبال کرده و به حمایت از روند صلح افغانستان ادامه می دهد.

اخبار در سال 98 باید مراقب چه چیزهایی بود؟

 نقشه های آمریکا علیه ایران در سال آینده

 نگاه نگران عربستان به اعتراضات سودان

 دیروز سومین روز اعتراضات در سودان به اوضاع معیشتی بود؛ اعتراضاتی 
که آتش آن همزمان با بازگشت 'صادق المهدی' معارض سودانی از تبعید و 
نیز یک روز پس از سفر رئیس ستاد مشترک ارتش سعودی به 'خارطوم'، 

شعله ور شد.
اعتراضات دیروز در سودان از خارطوم، پایتخت به شهرهای متعدد این کشور سرایت 
کرد. متعاقب آن، اینترنت در کشور با اختالل مواجه و برخی شبکه های اجتماعی 
مانند 'فیس بوک'، 'توییتر' و 'واتساپ'، فیلتر شد. مدارس هم تعطیل شد. در دو شهر 
'ام درمان' و 'عطبره' پلیس با تظاهرات کنندگان معترض به افزایش شدید قیمت ها و 

کم شدن نقدینگی، درگیر شد و گاز اشک آور فضای این دو شهر را پر کرد.
در پایتخت، گزارش های رسیده حاکی است که معترضان در یک کیلومتری کاخ 
ریاست جمهوری با سردادن شعارهایی، خواستار کناره گیری 'عمر البشیر' رئیس 

جمهوری سودان از قدرت شدند.
این اعتراضات در 5 سال اخیر بی سابقه است. برخی منابع از کشته شدن ۹ نفر در 
درگیری معترضان با پلیس و نیروهای امنیتی سودان خبر می دهند و برخی منابع 
مانند پایگاه 'الفجر' مصر از 22 کشته خبر داده و نام های کشته شدگان را نیز منتشر 

کرده است.
تالش های دولت سودان برای تغییر قانون اساسی در راستای ماندن البشیر در 
حکومت هم مخالفان را خشمگین و هم طرفداران وی را مصمم به سرکوب اعتراضات 
در کشوری کرده که با جمعیت ۴0 میلیون نفری از سال 2011 و پس از جدایی 
جنوب سودان، درگیر بحران اقتصادی شدید است و یکی از علت های آن جدا شدن 

حوزه های نفت خیز با استقالل جنوب سودان از شمال آن است.
می توان گفت که اوضاع اقتصادی، جرقه اعتراضات در سودان را زد، اما شروع جدی 

اعتراضات چند ساعتی بعد از بازگشت المهدی از تبعید بود.
المهدی چهارشنبه گذشته از تبعید در لندن به خارطوم بازگشت. وی در جمع ده 
ها هزار تن از هواداران خود گفت که برای تغییر دمکراتیک و انتقال مسالمت آمیز 

قدرت در سودان تالش خواهد کرد. او کمتر از یک سال پیش متهم به تالش برای 
براندازی دولت البشیر شده بود.

المهدی آخرین نخست وزیر سودان بود که در سال 1۹8۹ با کودتای البشیر برکنار 
شد. اکنون رئیس حزب 'االمه' بزرگترین حزب معارض سودانی و نیز رئیس ائتالف 

مخالفان دولت این کور با عنوان 'نیروهای ندای سودان' است.
خبرگزاری 'اسپوتنیک' در گزارشی به نقل از منابع آگاه نوشت: المهدی با بازگشت 

خود برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری 2020 سودان آماده می شود.
یک روز پیش از بازگشت المهدی، دولت سودان میزبان سرلشگر 'فیاض بن حامد 
الرویلی' رئیس ستاد مشترک ارتش عربستان بود و البشیر در این دیدار به طرف های 
سعودی اطمینان خاطر داد که نیروهای سودانی مشارکت کننده در جنگ علیه یمن 
در قالب ائتالف سعودی باقی خواهند ماند و حمایت از ریاض را 'واجب مقدس و 

اخالقی' خواند.
این تاکید البشیر بر ماندن خارطوم در کنار ریاض بعد از مخالفت های شدید از سوی 
مردم سودان و احزاب معارض و برخی چهره های پارلمانی است که می گویند حضور 

نیروهای سودانی در جنگ یمن، فقط هزینه برای خارطوم دارد.
المهدی یکی از این مخالفان سرسخت حضور سودان در قالب ائتالف سعودی ضد 

یمن است.
المهدی 6 ماه پیش گفته بود: دولت سودان با مشارکت در جنگ یمن در کنار دولت 
های ائتالف ضد یمن خطای بزرگی کرد و نقش تاریخی بیطرفانه و میانجیگرانه خود 

در نزاع ها را به فراموشی سپرد.
وی تاکید کرد: ائتالف )سعودی( در یمن مشکوک است و منفعت عربستان در این 

است که خودش راه حلی سیاسی برای بحران یمن بیابد.
رئیس حزب االمه با اشاره به میانجیگری سودان در جنگ های بین کشورهای عربی 
مانند لشگر کشی مصر به یمن در 1۹68 افزود: خارطوم حتی از جنگ 8 ساله بین 
عراق و ایران نیز دور بود و تالش کرد این جنگ را متوقف کند. فرض بر این بود که 

سودان نقش تاریخی خود را در توقف جنگ یمن و نه شعله ور تر کردن آن ایفا کند.
البته این، درخواست شخص المهدی یا حزب او نیست، بلکه پیش از این، بسیاری از 
جریان های سیاسی و کمپین های مردمی در سودان خواستار بازگشت نیروهای این 

کشور از جنگ یمن شده بودند.
اخیرا در گزارشی به نقل از منابع آگاه نوشت:  روزنامه 'اخبار الیوم السودان' 
در میان سران حکومت سودان اختالف نظرهای شدیدی درباره ادامه ماموریت 
نیروهای سودانی در جنگ یمن وجود دارد و این به علت مطالبه های مردمی 
و پارلمانی است که حضور نیروهای این کشور در آن جنگ را دارای هزینه ای 

سنگین می دانند.
این منابع اگاه افزوده اند: کشورهای عضو ائتالف عربی و در راس آنها عربستان، 
سودان را در بحران اقتصادی خود رها کردند، پس چرا خارطوم باید هزینه جنگی 
را بدهد که نتیجه آن هم تخریب روابط سودان با یمن باشد. در حالی که به خاطر 
کمبود سوخت، سودانی ها ساعت ها در صف های مقابل پمپ ها می ایستند، سربازان 
سودانی در خط مقدم جنگ یمن، خون می دهند و هزینه جنگ را به تنهایی می 
پردازند. نکته غریب این است که رسیدن یک نفتکش از چین به سودان، بیش از 20 
روز طول می کشد، در حالی که برای برخی کشورهای خلیج فارس مثال عربستان 
چند ساعتی بیشتر طول نمی کشد تا بحران سوخت سودانی ها حل شود، اما متاسفانه 

سعودی ها پشت سودان را خالی می کنند.
اوایل آوریل سال جاری میالدی، برخی احزاب پارلمانی سودان خواستار خروج 

نیروهای این کشور از جنگ یمن شدند.
'فیصل یاسین' نماینده پارلمان سودان به خبرگزاری 'آناتولی' ترکیه گفت: ما خواستار 
خروج نیروهای مسلح سودانی از یمن هستیم. قرار نیست به نمایندگی از دیگران 

بجنگیم.
وی تصریح کرد: دولت سودان می گوید برای حمایت از حرمین شریفین در جنگ 
یمن مشارکت کرده، اما ما می گوییم که کعبه خدایی دارد و خودش از آن محافظت 

می کند.
'کمال عمر عبدالسالم' نماینده حزب 'کنفرانس مردمی' گفت: ارتش سودان در 
جنگ یمن در حالی مشارکت دارد که به او نه ربطی دارد و نه سودی عایدش می 
کند. تصمیم مشارکت در جنگ یمن کامال سیاسی است و بدون مشورت با احزاب 

و پارلمان اتخاذ شد.
فراکسیون 'نیروهای تغییر' در پارلمان سودان نیز خواستار خروج فوری نیروهای 
سودانی از جنگ با یمن شد و مشارکت نیروهای مسلح سودانی در جنگ را 'مخالفت 

با قانون اساسی' خواند.
با این حال، شکل گیری اعتراضات در سودان و بازگشت مخالفانی مانند المهدی 
با انگیزه های اقتصادی و سیاسی در کنار ورود معترضان خشمگین به خیابان ها ، 
تنها باعث ناخرسندی عمر البشیر و دولت سودان نمی شود؛ صدها کیلومتر دورتر؛ آن 
سوی آب های دریای سرخ، نگاه نگران سعودی ها به تحوالت اخیر سودان دوخته 

شده است.


