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کره ش�مالی: کره ش��مالی یک روز بعد از اعالم قصد 
خ��ود برای آغ��از مذاکرات با آمریکا اقدام به ش��لیک 
پرتابه ای که گمان می رود موش��ک باش��د کرده است. 
س��تاد مشترک ارتش کره جنوبی گفت کره شمالی از 
ش��هری در یکی از اس��تان های خود در جنوب شرقی 
اقدام به شلیک پرتابه ای نامشخص به سمت  سواحل 

شرقی خود کرده است. 

اوکرای�ن: در پ��ی جنجال ه��ا در خصوص رس��وایی 
ف��روش  آمری��کا  خارج��ه  وزارت  »اوکراین گی��ت«، 
موشک های ضدتانک »جاولین« به ارزش 39 میلیون 
دالر را به اوکراین به منظور مقابله با روسیه تأیید کرد. 
پایگاه تحلیلی »پولتیک��و« گزارش کرد، تأیید فروش 
این موشک ها هنوز علنی نشده است اما مشاور کمیته 

روابط خارجی سنا آن را تأیید کرده است.

مال�ی:  خبرگزاری آل افریکا« گ��زارش داد که حمله 
تندروه��ا به اردوگاه نظامی در مرکز مالی 25 کش��ته 
و 60 مفقود برجای گذاش��ت.ژنرال ُعَمرو ناماتو گزمه« 
فرمانده اهل نیجر گردان پنجم نیروهای ویژه س��احل 
در کش��ور مالی گفت که در حمله یک گروه وابسته به 
القاعده به دو پایگاه نظامی در مرکز این کشور، حداقل 
25 تن کشته و بیش از 60 نظامی دیگر مفقود شدند.

ام�ارات: طب��ق گزارش های خبری مراک��ش، امارات 
بیشتر مسؤوالن ارشد س��فارتخانه خود در مراکش را 
خارج کرده است و این مسأله نشان از عمق اختالفات 
میان رباط و ابوظبی دارد. سایت »الصحیفه« مراکش 
به نقل از منبعی آگاه در داخل سفارت امارات در رباط 
اعالم کرد، به رغ��م فعالیت های اجتماعی و اقتصادی 
متعدد امارات برای پنهان کردن عمق اختالفات میان 
خود و مراکش، روابط این دو کش��ور از بد به س��مت 

بدتر حرکت می کند.

قزاقس�تان: »عسگر مامین« نخس��ت وزیر قزاقستان 
برای توس��عه بیش��تر همکاری های س��رمایه گذاری با 
دیپلمات های اتحادیه اروپا مقیم در »نورسلطان« دیدار 
کرد. وی در سخنانی با بیان اینکه بیش از نصف سرمایه 
گذاری های مس��تقیم به اقتصاد قزاقستان با کشورهای 
اتحادیه اروپا مرتبط است، گفت: از سال 2005 تا نیمه 
اول س��ال جاری می��الدی اتحادیه اروپا در قزاقس��تان 

حدود 150 میلیارد دالر سرمایه گذاری کرده است.

افغانس�تان: هیأتی از طالبان دیروز به پاکستان سفر 
کرده با مقامات این کش��ور در مورد صلح افغانس��تان 
رایزنی کند.  همزمان با سفر »زلمی خلیل زاد« نماینده 
آمریکا در امور صلح افغانستان که وارد اسالم آباد شد، 

هیأت طالبان نیز امروز به پاکستان سفر می کند.

اک�وادور: اکوادور یکی از کوچک ترین اعضا س��ازمان 
کش��ور های صادرکننده نفت موسوم به اوپک به دلیل 
مش��کالت کس��ری بودجه از اول ژانویه )دی( از این 
سازمان متشکل از 1۴ کشور خارج می شود.این کشور 
ک��ه در دامنه کوه های آند ق��رار دارد تالش می کند با 
افزایش تولی��د نفت خام درآمد های خ��ود را افزایش 

دهد.

ذرهبین

۱۰۰ میلیارد دالر برای طرح کمربند و جاده
در ادامه تالش پکن برای احیای جاده ابریشم، معاون 
وزیر بازرگانی چین اعالم کرد به دنبال تعمیق سرمایه 
گذاری متقابل بین چین و کشورهای مسیر »کمربند 
و جاده« میزان س��رمایه گذاری شرکت های چین در 
کش��ورهای مس��یر این طرح به بیش از 100 میلیارد 

دالر رسیده است.
»چیان ک��ه مینگ« در یک نشس��ت خبری در پکن 
اظهار کرد: کشورهای مسیر این طرح نیز ۴۸ میلیارد 
دالر در چی��ن س��رمایه گذاری کرده ان��د. وی گفت: 
می��زان تجارت چین با کش��ورهای مس��یر کمربند و 
ج��اده در تجارت کل این کش��ور به ط��ور پی در پی 
افزایش یافته و کیفیت آن نیز ارتقا یافته است میزان 
صادرات چین به این کش��ورها نیز 30.1 درصد میزان 

کل تجارت خارجی چین را شامل شده است.
چیان با بیان اینکه س��اخت منطق��ه آزاد تجاری بین 
چین و کش��ورهای مس��یر کمربند و جاده نیز تسریع 
یافته اس��ت گفت: چین تاکنون با 13 کش��ور مس��یر 
کمربند و جاده 5 توافق نامه آزاد تجاری امضا کرده و 
مذاکرات درباره توافق نامه روابط همه جانبه مشارکتی 
اقتصادی در منطقه )RCEP( نیز وارد مرحله کلیدی 
ش��ده و مذاکرات درباره هم��کاری اقتصادی و تجاری 
بی��ن چی��ن و اتحادیه اقتصادی اوراس��یا هم به پایان 

رسیده است.
این مقام چینی همچنین افزود: چین با 3۷ کشور گروه 
کاری برای س��رمایه گذاری دو جانبه، با 5 کشور گروه 
کاری تس��هیل تجاری، با 19 کشور س��ازوکار تجارت 
الکترونی��ک ایجاد کرده و با 1۴ کش��ور هم توافق نامه 

همکاری در بازار ثالث را به امضا رسانده است.

نیمچهگزارش

اروپا در بی ثباتی اقتصاد جهانی مقصر است
صدراعظ��م آلمان اتحادیه اروپا را در تاخیر خروج انگلیس از این اتحادیه مقصر 
دانس��ته و گفت اروپا با حل نشدن مسئله برکسیت، در بی ثباتی و کندی رشد 

اقتصاد جهانی دخیل است.
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان درباره نقش اتحادیه اروپا در تاخیر خروج انگلیس 
از این اتحادیه اعالم کرد: »اروپا نیز با حل نش��دن مسئله برکسیت، در بی ثباتی 
و کندی رش��د اقتصاد جهانی بی تقصیر نیس��ت.« بنا بر اعالم رادیو تلویزیون ایرلند 
»آر.تی.یی«، انگلیس ایجاد »مراکز ترخیص« در دو س��وی مرز ایرلند پس از برکس��یت 
را ب��ه منظ��ور جلوگی��ری از کنترل ها در خود مرز پیش��نهاد می کند. مس��ئله مرز بین 
جمهوری ایرلند که عضو اتحادیه اروپاست و ایرلند شمالی که متعلق به انگلیس است از 
حس��اس ترین و دشوارترین بحث ها در گفت وگو ها بین لندن و بروکسل درباره برکسیت 

است که قرار است 31 اکتبر )نهم آبان( اتفاق بیفتد.

حبس برای رئیس جمهوری سابق فرانسه
 ارجاع پرونده تخلفات مالی »نیکال س��ارکوزی« رئیس جمهوری س��ابق فرانسه 
به اتهام »تامین مالی غیر قانونی« در کارزار انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال 
2012  از س��وی دیوان عالی فرانسه مورد تایید قرار گرفت که در صورت اثبات 
اتهام های وارده، پیش بینی می ش��ود او به یک س��ال مجازات زندان و جریمه 

3۷50 یورویی محکوم شود. 
با وجود همه هش��دارهایی که حس��ابداران کمپین انتخاباتی سارکوزی در ابتدای سال 
2012 به او داده بودند، رئیس جمهوری سابق فرانسه متهم است که هزینه های انتخاباتی 
خ��ود را بی��ش از 20 میلی��ون یورو افزایش داده اس��ت. او این مبلغ را که بیش از س��قف 
بازپرداختی از سوی دولت برای رقابت های انتخاباتی بوده به حساب حزب متبوعش از طریق 
درست کردن صورت حساب های نادرست، نوشته است. نیکال سارکوزی قرار است بار دیگر 

در ادامه رسیدگی به پرونده تخلفات مالی انتخاباتی اش در دادگاه حضور یابد.

روسیه خواهان مشارکت سازنده در عرصه انرژی
ییس جمهوری روسیه در پیامی به همایش بین المللی هفته انرژی روسیه اعالم 

کرد که کشورش خواهان مشارکت سازنده در عرصه انرژی است.
والدیمیر پوتین در پیام خود به س��ومین همایش بین المللی هفته انرژی روسیه 
د،خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر اعتبار همایش »هفته انرژی روسیه« افزایش 
یافته و جایگاه خود را در دس��تور کار بین المللی انرژی یافته است. وی افزود: در 
چارچوب این همایش بین المللی، بحث های کارشناسی جریان می یابد که انعکاس 
گر وضع جاری مسائل انرژی جهانی و بازار انرژی است. وی همچنین گفت که روسیه به 
صورت پیگیر خواهان مشارکت سازنده در عرصه انرژی است که هدف آن توسعه پایدار 
اجتماعی و اقتصادی و تامین امنیت جهانی در عرصه انرژی است.پوتین ادامه داد: امروز 
بخش های س��وخت و انرژی امکانات جدیدی را برای همکاری و سرمایه گذاری گسترده 

و اجرای طرح های بزرگ و مشترک بوجود می آورند.

علی تتماج 

عراق در حال��ی خود را برای میزبان��ی میلیون ها زائر اربعین 
امام حس��ین )ع( آم��اده می کند بغداد، بص��ره و برخی دیگر 
از ش��هرهای جنوب عراق صحنه برگ��زاری تظاهرات هایی در 
اعتراض به معضل بیکاری و مشکالت معیشتی بود. در جریان 
این اعتراضات دو نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند. نکته 

قاب��ل توجه آنکه گروه های��ی از جمله جریان صدر که معموالً 
آغازگر چنی��ن تظاهرات هایی بودند اع��الم کردند که در آن 
ش��رکت نخواهند کرد. هر چند ک��ه اعتراض و بیان مطالبات 
ح��ق هر ملتی از جمل��ه مردم عراق اس��ت و دولتمردان نیز 
موظف به توجه به این مطالبات هستند اما یک سوال اساسی 
مطرح است و آن اینکه چرا در مقطع کنونی و به یکباره آتش 
این اعترا ض ها دوباره ش��عله ور ش��ده است و استمرار آن چه 

شرایطی را برای عراق به همراه خواهد داشت؟ 
نگاه��ی بر روند تح��والت اقتصادی و اجتماعی عراق نش��ان 
می ده��د که به رغم اقدامات بس��یار صورت گرفته از س��وی 
دولت و بویژه نیروهای مردمی برای بهبود ش��رایط اقتصادی 
و اجتماعی مردم، اما معطوف شدن به اولویت مسائل امنیتی 
مانع از تحقق بس��یاری از طرح ها و اقدامات ش��ده اس��ت که 
نتیجه آن را در ش��رایط اقتصادی بویژه در مناطقی که تحت 
س��لطه گروه های تروریس��تی بوده ، می توان مشاهده کرد. بر 

این اساس بخش��ی از اعتراض های صورت گرفته را می توان 
ناش��ی از مطالبات مردمی و دغدغه های اقتصادی و اجتماعی 

آنان دانست. 
در کن��ار این مس��ئله یک اص��ل مهم قابل توجه اس��ت و آن 
ش��رایط حساس عراق در مقطع کنونی است. عراق از یک سو 
برای برگزاری همه جانبه اربعین حس��ینی )ع( آماده می کند. 
اربعینی که سالهاست با حضور میلیون ها زائر از سراسر جهان 
بزگزار می شود که هم نوید دهنده توان عراق در تامین امنیت 
است و هم جایگاه و اهمیت عراق در عرصه منطقه ای و جهانی 
را آشکار می سازد. از سوی دیگر اخیرا مباحثی در باب اقدامات 
دیپلماتی��ک عراق برای کاهش تنش در منطقه مطرح ش��ده 
اس��ت که سفر المهدی به عربس��تان و عمار حکیم به امارات 
و ط��رح مباحثی برای بهبود مناس��بات ایران و عربس��تان از 
جمله این اقدامات اس��ت. این امر می تواند دس��تاوردی بزرگ 
برای عراقی باشد که بهبود امنیت منطقه را زمینه ساز تحقق 

اه��داف داخل��ی و جهانی خ��ود بویژه  در ح��وزه اقتصادی و 
بازس��ازی ویرانه های برجای مانده از تروریست ها می داند. در 
همین حال به خواس��ت مردم، پارلمان و دولت عراق در حال 
زمینه سازی برای خروج نیروهای آمریکایی از این کشور است 

که زمینه ساز کاهش مداخالت آمریکا خواهد شد. 
مجم��وع این تحوالت در حالی در جریان اس��ت که آمریکا به 
دنبال ماندن در عراق اس��ت، س��عودی س��عی دارد تا میانجی 
گری عراق را در چارچوب همگرایی با س��عودی هدایت نماید 
و ائتالفی از غرب، ارتجاع عربی و صهیونیس��ت ها به دنبال کم 
رنگ س��ازی میزانی عراق در ایام اربعین هستند. مجموع این 
شرایط ابهامات بسیاری را در اعتراض های و ناآرامی های اخیر 
عراق ایجاد می کند و سناریوی سوء استفاده بیرونی از مطالبات 
مردمی را تقویت می س��ازد. س��ناریویی که همگرایی مردم و 
مسئوالن در بیان و پیگیری مطالبات به صورت مسالمت آمیز 

به جای صف بندی خیابانی راهکار مقابله با آن خواهد بود. 

یادداشت

 خاشقچی کابوس ناتمام 
ولیعهد سعودی 

گوی��ا کابوس های خاش��قچی برای ولیعهد س��عودی را پایانی 
نیست چنانکه دفتر مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در 
بیانیه ای به مناس��بت اولین س��الگرد قتل »جمال خاشقچی« 
خبرنگار منتقد عربستان سعودی اعالم کرد، »یک سال بعد از 

قتل او، هنوز سواالت بسیاری، بدون پاسخ مانده است«.
س��خنگوی »فدری��کا موگرینی« مس��وول سیاس��ت خارجی 

اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه هنوز به س��واالت بس��یاری در 
رابطه با قتل جمال خاشقچی جواب داده نشده است، خواستار 
تحقیقات شفاف درباره قتل این منتقد عربستان سعودی شده 
است.»مایا کوتس��یانچیچ« س��خنگوی دفتر مسوول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه ای به مناس��بت س��الگرد قتل 
جمال خاش��قچی اعالم کرد: »امروز، ما یاد جمال خاش��قچی 
روزنامه ن��گار محترم س��عودی ک��ه دوم اکتب��ر 201۸ )دهم 
مهرماه 139۷( در سرکنسولگری پادشاهی عربستان سعودی 
در استانبول کشته ش��د را گرامی می داریم. جمال خاشقچی 
هن��وز هم برای روزنامه ن��گاران و همکارانی که او در حرفه اش 

با آنها مرتبط بود که ش��امل افرادی در نهادهای اتحادیه اروپا 
هم بودند، الهام بخش اس��ت«.جمال خاشقچی خبرنگار منتقد 
عربستان سعودی و س��تون نویس روزنامه آمریکایی واشنگتن 
پس��ت، دهم مهر ماه 139۷ بعد از ورود به کنسولگری ریاض 
در اس��تانبول ناپدید شد و بعد از گذش��ت چندین روز اثبات 
ش��د که او توسط تیم اعزامی از عربس��تان سعودی به ترکیه 

کشته شده است.
مقام های سعودی در ابتدا مدعی شدند خاشقچی بعد از انجام 
کار خود در کنس��ولگری، به سالمت از آن خارج و بعدا ناپدید 
ش��د اما بعد از انتشار اسناد و مدارک گسترده توسط رسانه ها 

و مقام های ترکیه ای، ریاض اعالم کرد که در نتیجه مشت زنی 
ناخواس��ته و درگیری در درون کنسولگری، خاشقچی جانش 
را از دس��ت داد.بعد از انتشار اس��نادی تازه درباره مثله شدن 
جسد خاش��قچی با اره استخوان بُر و حضور پزشکی قانونی در 
بین تیم ترور اعزامی س��عودی، مقام های ریاض به قتل فجیع 
او اعتراف کردند اما با گذش��ت یکسال از قتل او هیچ اثری از 
جسد خاشقچی پیدا نشده است. قتل خاشقجی موجب خشم 
و نفرت جهانی نسبت به مقام های سعودی شده است و لطمه 
بزرگی به وجهه بن س��لمان و برنامه های بلندپروازانه وی برای 

رشد و پیشرفت اقتصادی عربستان وارد کرده است.

 مطالبات مردمی
 و مولفه های آن 

شهادت 73 اسیر فلسطینی زیر شکنجه 
س��کوت مدعی��ان حقوق بش��ر همچن��ان قربانی می گی��رد آنجا ک��ه رژیم 
صهیونیس��تی از شیوه های جس��می و روانی متعددی برای شکنجه اسیران 
فلس��طینی استفاده می کند و از س��ال 196۷ تا کنون ۷3 اسیر زیر شکنجه 

شدید به شهادت رسیده اند.
 باش��گاه »االس��یر« ویژه رسیدگی به امور اسرای فلس��طینی اعالم کرد، رژیم 
صهونیستی اُسرا را شکنجه می کند و بر این کار، از شیوه های متعدد جسمی و 
روانی و با هدف اعتراف گیری استفاده می کند و 95 درصد اسرا از زمان بازداشت 
تا بازجویی و غیره، شکنجه شده اند. از سال 196۷ تا کنون ۷3 اسیر فلسطینی 
در پی ش��کنجه شدید نظامیان رژیم صهیونیس��تی به شهادت رسیده اند. این 
ش��کنجه ها شامل ضرب و شتم شدید با قنداق تفنگ یا شلیک از فاصله صفر 
اس��ت که گاهی اوقات منجر به قطع عضو یا بیماری های دیگر می شود.یکی از 
ش��یوه های دیگر شکنجه که به »بازجویی نظامی« موسوم است و تحت شعار 
»ضرورت دفاع« آن را قانون کرده اند، به این صورت اس��ت که اس��یر را برای 
ساعت های طوالنی مجبور می کنند از کمر بر روی صندلی بخوابد که منجر به 
درد شدید و مشکالتی در کمر می شود؛ یا با وسایل متعدد کاری می کنند اسیر 
دچار حالت خفگی ش��ود. »سامر مینا العربید« )۴۴ ساله( جدیدترین نمونه از 

اسرایی است که در پی شکنجه شدید حالی بحرانی دارد. 
وی از ناحیه قفسه سینه دچار شکستگی است، کلیه وی دچار نارسایی شده 
و هم اکنون در بیمارستان »هداسا« بستری است. الزم به ذکر است نظامیان 
رژیم صهیونیس��تی طی ماه گذش��ته میالدی بیش از ۴00 فلسطینی را در 

اراضی اشغالی بازداشت کردند. 

آزمایش  موفق »اس ۵۰۰« در سوریه 
منابع مطلع وابس��ته به وزارت دفاع روس��یه که نامش��ان فاش نشده به یک 
روزنامه این کش��ور خبر دادند، ارتش روسیه در س��وریه توانسته با موفقیت 

سامانه اس 500 را آزمایش کند.
 روزنامه »ایزوس��تیا« به نقل از منابع وابس��ته به وزارت دفاع روسیه خبر داد، 
آزمایش های س��امانه پدافند هوایی »اس 500 پرومتی« در سوریه با موفقیت 
انجام ش��ده و به پایان رسیده اس��ت.بنا بر گفته این منابع روس که اشاره ای 
به نامشان نشده اس��ت، آزمایش های سامانه اس 500 موفق بوده است.منابع 
روس همچنین به ایزوس��تیا گفتند، در جریان آزمایش  این س��امانه پیشرفته 
پدافندی در س��وریه، »برخی مشکالت مشخص« برای عملیاتی کردن سامانه 
به وجود آمد اما این مشکالت به سرعت رفع شد. انتشار خبر آزمایش سامانه 
پدافندی اس 500 در حالی صورت گرفته که مسکو به عنوان متحد دمشق در 
»الحمیمیم« و برخی دیگر از نقاط س��وریه چند پایگاه نظامی دارد.در همین 
حال منابع محلی در اس��تان دیرالزور در شمال شرق سوریه از برگزاری مانور 
مش��ترک نیروهای نظامی س��وریه ای با نیروهای ارتش روسیه در غرب این 
اس��تان خبر دادند. روزنامه الوطن اضافه کرد که این تحوالت با پایان تقریبی 
پرونده ادلب و افزایش تنش ها در ش��مال و ش��مال ش��رقی دیرالزور به علت 

افزایش فعالیت های نیروهای دموکراتیک سوریه )قسد( در ارتباط است.
خبر دیگر از سوریه آنکه پدرسون نماینده سازمان ملل در امور سوریه اعالم 
کرد کمیته تدوین قانون اساسی این کشور ۸ آبان فعالیت خود را آغاز خواهد 
کرد. کمیته تدوین قانون اساسی سوریه شامل 50 عضو از دولت سوریه، 50 

عضو از معارضان و 50 عضو از نمایندگان جامعه مدنی خواهد بود. 

از استیضاح تا کودتا علیه ترامپ 
با اوج گرفتن تنش ها میان کنگره و کاخ سفید، »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور 
آمریکا اقدام نمایندگان دموکرات برای آغاز تحقیقات جهت اس��تیضاح او را 

تالش برای »کودتا« علیه مردم کشورش توصیف کرد.
ترامپ در توئیتر نوش��ت: »طبق چیزهایی که روز به روز دس��تگیرم می شود 
دارم به این نتیجه می رس��م که اتفاقی که در حال رخ دادن اس��ت استیضاح 
نیست بلکه کودتایی است با هدف ربودن قدرت مردم، رأی آنها، آزادی شان، 
حقش��ان ذیل متمم دوم قانون اساسی، مذهبش��ان، دیوار مرزی شان و حق 

اعطا شده به آنها به عنوان شهروند ایاالت متحده آمریکا.«
»نانس��ی پلوس��ی«، رئیس  مجلس نمایندگان آمریکا روز 3 مهرماه رسماً آغاز 
تحقیقات برای استیضاح رئیس جمهور این کشور را به دلیل مسائل مطرح شده 
در ارتباط با گفت وگوی تلفنی ترامپ با رئیس جمهور اوکراین اعالم کرد. روزنامه 
وال استریت ژورنال اخیراً گزارش داد ترامپ در بخشی از آن مکالمه اعطای کمک 
نظامی به اوکراین را به انجام این تحقیقات منوط کرده اس��ت. خبر دیگر آنکه 
رئیس جمهور آمریکا در جلسه ای در دفتر کارش پیشنهاد داده نیروهای نظامی 

به سمت مهاجرانی که قصد دارد به آمریکا بیایند شلیک کند.
در ای��ن میان یک��ی از اعضای ارش��د مجلس نمایندگان آمریکا در حس��اب 
شخصی توئیتر خود نوشت، استیضاح برای ترامپ کافی نیست، او باید زندانی 
شود. »ماکسین واترز«، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا سه شنبه 
ش��ب در حساب ش��خصی توئیتری خود از جمهوری خواهان خواست جلوی 
اتهام زنی های بی اس��اس »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا علیه افش��اگر 

رسوایی اوکراین گیت را بگیرند.

گزارش

ع��راق این روزها بیش از گذش��ته نیازمند وحدت میان مردم 
و دولتمردانش��ان اس��ت تا مانع از موج س��واری دش��منان بر 
مطالبات مردمی برای برهم زدن ثبات و دس��تاوردهای بزرگ 
این کش��ور ش��وند چنانکه مقامات ارش��د این کشور تاکید بر 
لزوم خویش��تن داری مردم بر رسیدگی فوری به خواسته های 

اقتصادی برحق مردم تأکید کردند.
روز سه شنبه شهر بغداد و برخی دیگر از شهرهای عراق صحنه 
تظاهرات گروهی از مردم بود که گفته می ش��ود خواسته اصلی 
این معترضان رسیدگی به مسائل اقتصادی است. این اعتراض 
ها هر چند مطالبه ای مردمی برای حقوقشان است اما در مقطع 
کنونی که عراق دورانی حساس را سپری می کند اولویت بیشتر 
بر اصل وحدت و یکپارچگی و  آرامش سراس��ری در این کشور 
است بویژه اینکه عراق خود را برای حضور میلیون ها زائر اربعین 
حس��ینی )ع( آماده می کند و این وح��دت می تواند جلوه ای 
مثب��ت از این کش��ور را به جهانیان نش��ان داده و ارتقا جایگاه 
بی��ن المللی آنه��ا را رقم زند. بنا بر گزارش رس��انه های عراق، 
»معترضان در اعتراض به وضع موجود در عراق از جمله فس��اد 
مالی و اداری، بیکاری، بهبود وضع معیش��تی و شرایط خدمات 
رسانی در استان های مختلف، به ویژه شهر بغداد، پایتخت عراق 
و بصره تظاهرات کردند«.آنگونه که در گزارش ها آمده معترضان 
با تجمع در بغداد و به آتش کشیدن »پل جمهوریت«، نیرو های 
امنیتی را  وادار کردند تا با استفاده از گاز اشک آور مانع از ورود 
آن ها به منطقه س��بز بغداد -که منطقه ای سیاس��ی و امنیتی 
است- شوند. گفته می شود در میان تظاهرات کنندگان، گروهی 
هم حضور داشتند که خواستار کناره گیری دولت بودند و تالش 
داشتند  با سر دادن شعارهای تند و درگیری با نیروهای پلیس 
اعتراض های اقتصادی مردم به خش��ونت کشیده شود. وزارت 

بهداش��ت عراق در بیانیه ای اعالم کرد که در جریان تظاهرات 
روز سه شنبه، یک نفر کشته و 200 نفر زخمی شدند.

ام��ا واکن��ش دولتمردان عراق ب��ه این وضعی��ت تاکید بر حل 
مش��کالت و البته لزوم خویشتن داری مردم بوده است. نخست 
وزی��ر عراق در واکنش به تظاهرات مردم در ش��هر های مختلف 
ع��راق اطمینان داد ک��ه وظیفه دولت و اولویت آن دس��تیابی 
به مطالبات مش��روع اس��ت و دولت برای تحقق خواس��ته های 
منصفانه معترضان تالش می کند. برهم صالح رئیس جمهور نیز 
در صفحه رس��می توئیتر خود اعالم کرد که مقامات مسئول را 

به ایجاد فرصت های شغلی و اصالح ساختاری به پاسخ گویی به 
خواسته های معترضان فرا خوانده  و انجام این کار را وظیفه دولت 
دانسته است. نوری مالکی رئیس ائتالف دولت قانون در واکنش 
به تظاهرات اخیر بغداد در صفحه توئیتر خود نوشت: آنچه امروز 
در میدان التحریر بغداد رخ داد تاس��ف آور است و به نفع هیچ 
کس نیست. وی معترضان را به حفظ آرامش و احترام به قانون 
در تظاهراتش��ان فراخواند. قیس خزعل��ی، دبیر کل گردان های 
اهل الحق عراق با حمایت از خواسته های اقتصادی مردم، درباره 
تالش برخی برای ایجاد آشوب در شهرهای عراق گفت: » آنچه 

در تظاهرات اخیر دیده ش��د دلیلی بر وجود دست های خبیثی 
اس��ت که می خواهند ثبات عراق را برهم زنند«.هیئت رئیس��ه 
پارلم��ان عراق در بیانیه ای اعالم ک��رد که کمیته های امنیت و 
دفاع و حقوق بش��ر را مسئول انجام تحقیقات الزم در خصوص 
حوادثی کرد که در تظاهرات مردم در خیابان های این کشور رخ 
داد.مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق از رؤس��ای س��ه گانه 
عراق خواست تا تحقیقات عادالنه ای را در مورد عامل قتل یکی 
از تظاهرات کنندگان انجام دهند. برخی از فعاالن جریان صدر 
که خود در سال های گذشته بار ها تجمع های اعتراضی در بغداد 
داش��ته اند اعالم کردند که دعوت به برگزاری تظاهرات در این 

زمان از سوی این گروه نبوده است.
برخی فعاالن ش��بکه های اجتماعی در بغ��داد به پایگاه العرب 
اعالم کردند که پیام هایی برای تظاهرات از حساب های کاربری 
ناش��ناس در فیس بوک و توئیتر دریاف��ت کرده اند. با توجه به 
اینکه طرف دعوت کننده به این تظاهرات ناشناس است، فعاالن 
سیاس��ی به مردم هشدار داده اند که این تظاهرات ممکن است 
نوعی دام یا تالش��ی برای ایجاد آش��وب در عراق باش��د. نکته 
قابل توج��ه همزمانی این اعتراض ها با دس��تاوردهای امنیتی 
است که ابهام در این عرصه را بیشتر می سازد چنانکه »هادی 
الخراس��انی« از فرماندهان س��ازمان »الحشد الشعبی« )بسیج 
مردم��ی( از تداوم عملیات نیروهای الحش��د برای پاکس��ازی 

مرزهای عراق با سوریه و عربستان سعودی خبر داد.
از سوی دیگر کریم المحمداوی عضو کمیسیون امنیت و دفاع 
در پارلمان عراق بر این باور است که پایگاه های آمریکا در این 
کشور، نقش مهمی در حمالت پهپادی اخیر صهیونیست ها به 
مواضع الحشد الشعبی داشتند و به همین دلیل عراق می تواند 

به این مواضع آمریکایی حمله کند.

اتحاد مردم و دولت عراق در برابر موج سواری دشمنان 
با تکیه بر پیگیری مطالبات مردمی تاکید شد 


