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اتیوپی: منابع اتیویپایی از تش��دید اعتراضات خونین 
در این کشور و بازداشت ۴۰۹ نفر خبر دادند. »بیلین 
سیوم« س��خنگوی »آبی احمد« نخس��ت وزیر اتیوپی 
اع��ام ک��رد که در پی تش��دید اعتراض��ات خونین و 
افزایش تعداد کش��ته ها، نیروهای ارت��ش به ویژه در 

منطقه »أورومیا« مستقر شدند.

ایتالی�ا: فقر و تعطیل��ی کارخانجات تولی��د و تجاری 
در مناطق جنوبی ایتالیا س��بب اعتراضات گس��ترده و 
تظاهرات ضد دولتی در این کش��ور ش��د. هزاران نفر از 
ساکنان ناپل ایتالیا در اعتراض به مناقشه صنعتی ناشی 
از تعطیل��ی کارخانجات، افزایش بیکاری و فعالیت های 
مافی��ا که س��بب نگرانی ه��ای زیادی در ای��ن منطقه 

فقیرنشین جنوب ایتالیا شده است راهپیمایی کردند.

پاکستان: ده ها هزار تن از حامیان حزب اسام گرای 
»جمعیت علمای اس��امی پاکس��تان« در اعتراض به 
وضعیت بد اقتصادی، در پایتخت این کش��ور دست به 
راهپیمایی زده و خواستار برکناری نخست وزیر شدند. 
راهپیمایی اعتراضی در اس��ام آباد، پایتخت پاکستان 
در پی آغاز راهپیمای��ی موالنا فضل الرحمان، رهبری 
ح��زب جمعیت علم��ای اس��امی در راس کاروانی از 
صدها خ��ودرو و اتوبوس در کراچی که روز یکش��نبه 

صورت گرفت، برگزار شده است.

ژاپن: در کمتر از یک هفته از تش��کیل کابینه جدید 
»شینزو آبه« نخست وزیر ژاپن، وزیر دادگستری ژاپن 
نیز از س��مت خود اس��تعفا کرد و تعداد وزرایی که در 
ای��ن بازه زمانی کوتاه کناره گیری کرده اند را به دو نفر 
رساند. این استعفا بعد از آن صورت گرفت که رسانه ها 
گزارش کردند، دفتر وی هدایایی همچون سیب زمینی 

و ذرت به اعضای حوزه انتخابیه اعطا کرده است.

ذرهبین

تحقیقات استیضاح ترامپ رسمی شد
مجل��س نماین��دگان آمریکا ب��ا تصویب قطعنام��ه ای ک��ه در آن مراحل بعدی 
تحقیقات اس��تیضاح »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا مشخص شده به این 

تحقیقات رسمیت بخشید. 
قانونگ��ذاران آمریکایی با ۲۳۲ رأی موافق در برابر ۱۹۶ رأی مخالف این قطعنامه 
را به تصویب رس��اندند. هیچ نماینده جمهوری خواه از این قطعنامه حمایت نکرده 
است. از میان مخالفان، ۱۹۴ نفر جمهوری خواه و ۲ نفر دموکرات بوده اند.۲۳۱ نماینده 
دموکرات و یک نماینده مس��تقل به این قطعنامه رأی موافق داده اند. همچنین ۱ نماینده 
دموکرات و ۳ نماینده جمهوری خواه هم رأی ممتنع داده اند. تصویب این قطعنامه به معنی 
کلید زدن  اس��تیضاح علیه ترامپ نیس��ت، هر چند ممکن است به آن مرحله ختم شود.  
این قطعنامه در واقع، صرفاً به تحقیقاتی که از قبل درباره استیضاح ترامپ آغاز شده بود 
رسمیت می بخشد و مراحل بعدی پیشبرد این تحقیقات را مشخص می کند. ابتدا کمیته 

امور اطاعاتی مجلس نمایندگان تحقیقات خود را به پیش خواهد برد.

هشدار پهپادی پکن به واشنگتن
س��خنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به زمین  گیر ش��دن پهپادهای 
چینی در آمریکا از واش��نگتن خواس��ت تا سوء استفاده از مفهوم امنیت ملی را 

متوقف کند. 
شرکت پهپادسازی چینی »دی. ِجی. آی.« گفت به دستور وزارت کشور آمریکا، 
تمام پهپادهای س��اخت چین یا تولید مش��ترک این کشور که کاربرد ضروری یا 
اورژانس��ی ندارند، اجازه پرواز در آس��مان ایاالت متحده را نخواهند داش��ت. »گنگ 
ش��وانگ« در واکنش به این خبر ابراز امیدواری کرد که واش��نگتن »س��وء اس��تفاده از 
مفه��وم امنیت ملی را متوقف کند« و یک جو غیرتبعیض آمیز برای ش��رکت های چینی 
فراهم آورد. از سوی دیگر پومپئو وزیر خارجه آمریکا با متهم کردن چین به تاش برای 
س��لطه بر جهان، گفت واش��نگتن باید با نظام حاکم بر چین مقابله کند. وزارت خارجه 
پکن، سخنان اخیر او  را شایعه پراکنی درباره سیاست های داخلی چین و حمله شرورانه 

واشنگتن به مردم این کشور شرق آسیا خواند.

درخواست مقابله سازنده با معامله قرن
رئی��س دفتر سیاس��ی حماس در آغ��از یازدهمین دوره کنفرانس »پیش��گامان 
مس��جداالقصی« در اس��تانبول اعام کرد، خط��ر »معامله قرن« ش��امل تمام 
منطقه می ش��ود و باید برنامه کاری و چش��م انداز مش��خص برای مقابله با آن 
اتخاذ شود.هدف این کنفرانس که با مشارکت کشورهای مختلف عربی، اسامی 
و اروپایی برگزار می ش��ود، بس��یج تاش های عربی و اسامی برای مقابله با خطر 
نابودی مس��أله فلس��طین از طریق طرح ادعایی صلح آمریکا معروف به معامله قرن 
است.»اس��ماعیل هنیه« رئیس دفتر سیاسی حماس در سخنرانی خود )از طریق ویدئو 
کنفرانس( اعام کرد، خطر معامله قرن فقط قدس و فلس��طین را تهدید نمی کند بلکه 

شامل کل منطقه می شود و مقابله با آن وحدت همه را می طلبد.
رئیس دفتر سیاسی حماس در ادامه خواستار اتخاذ »برنامه کاری، طرح و چشم اندازی« 
برای ساقط کردن معامله قرن، مقابله با عادی سازی روابط و ایجاد صندوق مردمی برای 

حمایت از اهالی قدس شد.

فرامرز اصغری

پس از استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان تحوالت این 
کشور در عرصه سیاسی و اجتماعی وارد مرحله جدیدی شده 
بگونه ای که ش��واهد امر نش��ان می دهد عامان و حامیان این 
اقدام حریری به دنبال اجرای مولفه هایی هستند که در نهایت 

شرایط لبنان را با چالشهای جدیدی مواجه خواهد ساخت.
نکته ابتدایی قابل توجه این است که  استعفای سعد حریری 
با فش��ارهای برخی کش��ورها به خصوص آمریکا برای ایجاد 
زمین��ه های جنگ داخلی و تضعیف قدرت حزب اهلل با از هم 
گسستن دولتی که حزب اهلل در آن حضور داردصورت گرفته 
اس��ت. آنهایی که نتوانس��ته اند با اقدامات تحریمی و نظامی 
حزب اهلل را زمین گیر و یا خلع ساح کنند برآنند تا با گرفتار 
س��ازی آن در بازی سیاس��ی و البته رودررو قرار دادن آن در 
برابر مردم به اهداف خود دست یابند. این مسئله مطرح است 
که س��عد حریری به عنوان رییس دولت مسئول آثار و تبعات 
مخرب سیاسی، امنیتی ناشی از فرار وی از مسئولیت پذیری 
و پاسخگویی به مطالبات مردم بوده و اقدام او زمینه ساز بروز 
بحرانهای احتمای ناش��ی از خاء قدرت در این کشور خواهد 

بود. هر چند که رئیس جمهور لبنان بعنوان یکی از محورهای 
ثبات س��از و نجات بخش به وی��ژه در تعیین دولتی توانمند، 
کارام��د و مقتدر برای حل مش��کات مردم لبن��ان و عبور از 
بح��ران در ش��رایط کنونی نق��ش و جایگاه وی��ژه ای خواهد 
داش��ت اما این امر نافی مسئولیت سعد حریری نیست و وی 
نمی تواند از بار مس��ئولیت شانه خالی سازد.   طرح ارائه شده 
از سوی میشل عون با محوریت گفتگو میان مجموعه احزاب 
و گروهها ب��رای حل و فصل منازعات مجددا مطرح و بعنوان 
یک��ی از را ه حل های برون رفت از ش��رایط فعلی امری قابل 
توجه است که عدم رویکرد برخی جریان های سیاسی و البته 
تقای آمریکا و س��عودی برای عدم اج��رای این طرح، بیانگر 

نقش مخرب این جریان ها در روند چالشهای لبنان است. 
نکته مهمی که در این روند مش��اهده می ش��ود آن است که 

دول��ت ترام��پ دو روز بعد از اس��تعفای »س��عد الحریری«، 
نخس��ت وزیر س��ابق لبنان کمک نظامی ۱۰۵ میلیون دالری 
ب��ه لبنان را متوقف کرده اس��ت. این اق��دام را می توان ادامه 
فش��ار اقتصادی بر لبنان و البته کشاندن نیروهای نظامی به 
جمع معترضان دانس��ت که بعد دیگری از آشوب سازی علیه 
لبنان است. این رفتار آمریکا به خوبی نشان می دهد که ریشه 
تحوالت لبنان را در ورای مرزهای این کشور دانست که هدف 
آن گرفتار س��ازی لبنان در بحرانی ناتمام است.  به هر نقدیر 
اس��تعفا حریری با هر عنوانی که صورت گرفته باش��د مغایر 
با منافع ملی لبنان اس��ت و وی عم��ا در بازی آمریکایی – 
سعودی گرفتار آمده است چنانکه پیش از این نیز بسیاری از 
جریان های مردمی نظیر حزب اهلل درباره سقوط دولت هشدار 

داده و بر لزوم ادامه کار حریری تاکید کرده بودند. 

یادداشت

در حالی مردم لبن��ان با آتش زدن پرچم آمریکا 
و اسرائیل مخالفت خود را با دخالت بیگانگان در 
امور کشورشان اعام کردند که بعد از اعتراضات 
چند روز گذش��ته در لبنان آرامش به این کشور 
بازگش��ته و از دیروز بانک ها به روی مشتریان باز 

است
   انجم��ن بانک��داری لبن��ان اع��ام ک��رده بود 
بانک های این کش��ور گش��وده خواهند شد تا به 
نیاز های فوری م��ردم از جمله پرداخت حقوق ها 
رس��یدگی کنن��د.از دیروز آرامش به این کش��ور 
بازگش��ته و  بانکها به روی مشتریان باز است. در 
همین حال س��عد حریری نخست وزیر مستعفی 
لبنان برخ��ی از متحدان خود را دزد و کودتاچی 
نامید و تهدید به مجازات آنها کرد.س��عد حریری 
گفت: کس��انی که قبل از اس��تعفا با من بودند و 
خودشان می دانند چه کسانی هستند، از من سوء 
استفاده و س��رقت کردند. همه آن ها در فهرست 
من قرار دارند و به زودی مجازات خواهند شد.از 

س��وی دیگر میش��ل عون رئیس جمه��ور لبنان 
متعهد شد دولتی پاک در این کشور تشکیل دهد 
و تاکید کرد اعتراضات، راهی به سوی اصاحات 
بزرگ در کش��ور اس��ت. جریان المستقبل لبنان 
به رهبری س��عد حریری از معترضان خواست از 
اقدامات قانون ش��کنانه دوری کرده و با نیروهای 
امنیتی و ارتش هم��کاری کنند. خبر دیگر آنکه  
روزنامه انگلیسی  زبان »دیلی استار« که در بیروت 
چاپ می شود در مطلبی ، اخبار جعلی را »سوی 
تاریک اعتراض��ات لبنان« توصیف کرده اس��ت. 
در مطلب این روزنامه آمده اس��ت: »رس��انه های 
اجتماع��ی جزو ابزاره��ای اصلی مورد اس��تفاده 
ش��رکت کنندگان در تظاهرات های��ی بوده که از 
۱۷ اکتبر در سراس��ر لبنان فراگیر ش��ده اند. اما 
این رس��انه ها علی رغم آنکه ابرازی وسیع و موثر 
برای س��ازمان دهی ]تجمعات[ و انتشار اطاعات 
و برقراری ارتباط بوده اند باعث ایجاد مش��کات 

زیادی هم شده اند.«

خب��ر دیگ��ر آنک��ه دول��ت »دونال��د ترام��پ«، 
رئیس جمه��ور آمری��کا، طب��ق خواس��ته رژی��م 
صهیونیس��تی کمک نظامی به لبن��ان را متوقف 
کرد.خبرگ��زاری رویت��رز به نق��ل از دو منبع که 
خواس��ته اند نامش��ان فاش نشود نوش��ته دولت 
ترامپ دو روز بعد از اس��تعفای »سعد الحریری«، 
نخس��ت وزیر س��ابق لبنان کم��ک نظامی ۱۰۵ 

میلیون دالری به لبنان را متوقف کرده است. 
خب��ر دیگر آنک��ه ح��زب اهلل و »امل« ب��ا صدور 
بیانیه ای ادعای ارس��ال پیام ب��رای فرمانده ارتش 
مبنی بر لزوم بازگشایی مسیرها را تکذیب کردند.

برخی کاربران شبکه های اجتماعی پیشتر مدعی 
ش��ده بودند، حزب اهلل و ام��ل پیامی با این محتوا 
برای فرمانده ارتش لبنان فرستاده اند. الزم به ذکر 
است معترضان لبنان با حضور در میدان »ریاض 
الصلح« بیروت، پرچم رژیم صهیونیستی را به آتش 
کش��یدند و علیه این رژیم شعار دادند. معترضان 
پ��س از آت��ش زدن پرچ��م رژیم صهیونیس��تی 
شعارهای »الموت إلسرائیل« )مرگ بر اسرائیل( و 

»ثوره ثوره« )انقاب انقاب( سر دادند.

گزارش
همزمان با تحرکات بحران س��از بویژه از س��وی 
دش��منان بیرون��ی عراق برای تبدی��ل مطالبات 
مردم��ی به عام��ل ناامنی و ب��ی ثباتی، آیت اهلل 
سیس��تانی با صدور بیانیه ای که توسط نماینده 
ایش��ان در خطبه های نم��از جمعه کربا قرائت 
ش��د بار دیگر بر احقاق حقوق معترضان عراقی 
تاکید کرد و همچنین هشدار داد که نباید کشور 

به سمت آشوب و ویرانی سوق داده شود.
نماینده آیت اهلل سیس��تانی درباره حوادث اخیر 
این کش��ور بار دیگر بیانیه ای ص��ادر کرد. این 
بیانیه توس��ط احمد الصافی نماینده ایش��ان در 
کربا قرائت ش��د . در این بیانیه آمده اس��ت: با 
توجه به اس��تمرار تظاهرات عراق در این هفته، 
ش��اهد درگیری های خشنوت بار بین معترضان 
و نیروهای امنیتی بودی��م، که این امر منجر به 

ریخته ش��دن خون بی گناهان و زخمی شدگان 
از ه��ر دو ط��رف بودیم. همچنین ش��اهد آتش 
زدن موسس��ات دولتی و غیر دولتی بودیم. این 
خون های ریخته شده برای ما ارزشمند است و 
نباید کش��وربه سمت آشوب و ویرانی سوق داده 
ش��ود.خون های پاکی که طی هفته های گذشته 
بر زمی��ن ریخت، برای همه ما ارزش��مند بود و 
ضرورت دارد تا برای جلوگیری از ریخته ش��دن 
خون های بیشتر تاش شود و هرگز  اجازه نداد 

کش��ور به پرتگاه های درگی��ری داخلی و هرج و 
مرج و ویرانی کش��انده ش��ود و ای��ن امر ممکن 
است در صورتی که همه برای حل بحران کنونی 
ب��ا مقاصد صادقان��ه و دل های پاک با دوس��تی 
ورزیدن به عراق و اش��تیاق و پایبندی به آینده 
آن همکاری کنن��د. مرجعیت دینی بار دیگر بر 
موضع ش��ناخته شده خود در محکومیت تعدی 
به تظاهرات مس��المت جو و تمام انواع خشونت 
غیر قابل توجیه و ضرورت بازخواس��ت کس��انی 

که دس��ت به چنین اقداماتی زدند، تاکید کرده 
و همچنی��ن بر ضرورت اینکه طرف های ذیربط، 
نیروه��ای رزمی با ه��ر عنوان��ی را وارد موضوع 
تعامل با اعتصابات و تظاهرات مس��المت آمیز از 
ترس کش��انده نشدن به س��مت خشونت بیشتر 
نکنن��د، تصریح می کند. خبر دیگ��ر آنکه برهم 
صال��ح رئیس جمهور ع��راق در نطقی تلوزیونی 
بر حمایت از مطالب��ات اصاگرایانه مردم تأکید 
کرد و همه مش��کات فراروی ع��راق را تنها در 

چارچوب قانون قابل حل دانست. کمیته حقوق 
بش��ر پارلم��ان عراق اع��ام کرد از زم��ان آغاز 
اعتراضات در این کش��ور، دویس��ت و پنجاه نفر 
جان خود را از دس��ت داده اند. در همین ارتباط، 
»کاظ��م الصی��ادی« عضو پارلمان ع��راق تأکید 
کرد که برخی از احزاب سیاس��ی در این کشور 
ب��رای اغراض سیاس��ی خود، بر م��وج تظاهرات 
مردم س��وار ش��ده اند.الصیادی با بیان اینکه که 
هدف این احزاب سیاسی، »تعیین نخست وزیر 
جدید به دور از چش��م ملت عراق است«، خاطر 
نش��ان کرد که پارلمان مس��ئول برکناری دولت 
و تش��کیل یک دولت جدید اس��ت، ن��ه احزاب 
سیاس��ی عراق. از س��وی دیگر سازمان »الحشد 
الشعبی« عراق خود را حامی مطالبات اعتراضات 

مسالمت آمیز دانست.

حقایقی که آشکارتر 
می شود
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–

مخالفت مرجعیت عراق با هرج ومرج در اعتراضات مردمی
ضمن تاکید بر لزوم تحقق مطالبات مردم صورت گرفت

 ترکیه گزینه ای جز خروج از 
سوریه ندارد

رئیس جمهوری سوریه در گفت وگوی تلویزیونی در مورد تحوالت اخیر 
منطقه و س��وریه، بر اصرار دمشق برای آزادس��ازی همه اراضی سوریه 

تأکید کرد.
»بش��ار اسد«، رئیس جمهوری سوریه گفت که ترکیه نماینده آمریکا در 
منطقه است و اگر خاک سوریه را ترک نکند گزینه ای جز جنگ ندارد.

رئیس جمهوری سوریه طی مصاحبه با شبکه های تلویزیونی »السوریه« 
و »اإلخباریه« گفت که ترکیه و تروریس��ت های تحت امر آن باید خاک 
س��وریه را ترک کنند. او گفت که عناصر مس��لح در استان ادلب باید به 
ترکیه بروند در غیر این صورت دو گزینه بیشتر پیش رو ندارند؛ یا اینکه 
به آغوش وطن بازگش��ته و اوضاع آن ها بررسی ش��ود و یا اینکه ارتش 
سوریه برای بیرون راندن آن ها وارد جنگ خواهد شد.بشار اسد از نحوه  
تعامل دوگانه آمریکا در قبال تروریسم انتقاد کرد و در واکنش به کشته 
شدن بغدادی گفت: »دوباره ابوبکر بغدادی تولید خواهد شد البته تحت 
اس��م و شخص دیگری و چه بسا داعش دوباره به طور کامل تولید شود. 
ولی تفکر داعش و نحوه اس��تفاده از آن همچنان به همان صورت باقی 

خواهد ماند و مدیر و صحنه گردان، خود آمریکاست«.
او ادامه داد: »روس��یه به وس��یله توافق با ترکیه ]بع��د از خروج آمریکا 
از س��وریه[ توانس��ت بر طمع ورزی های آنکارا لگام بزند و راه را بر روی 
آمریکایی ها و همچنین آلمانی ها که به دنبال بین المللی کردن موضوع 
ارسال نیروهای بین الملل به سوریه بودند، ببندد«. رئیس جمهور سوریه 
»رج��ب طیب اردوغ��ان« همتای ترکیه ای خود را »منافق« دانس��ت و 
گف��ت: »اردوغ��ان به دنبال سیاس��ت های ثبات زدا در منطقه وس��یعی 
اس��ت. او به همه دروغ می گوید و علناً منافق است«.بشار اسد در مورد 
همکاری های ایران، روس��یه و س��وریه در زمینه جنگ با تروریس��م نیز 
گف��ت: »م��ا، ایرانی ها و روس ها وارد نبرد نظامی واحد و نبرد سیاس��ی 
واحدی ش��ده ایم«.خبر دیگر آنکه خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد که 
۳۰۰ سرباز روسی و ۲۰ خودروی زرهی به شمال سوریه اعزام شده اند. 
وزارت خارجه روس��یه اعام کرد که آمری��کا ماهانه ۳۰ میلیون دالر از 

نفت سوریه را به خارج از این کشور قاچاق می کند.

جنایات نیروهای تحت حمایت »سیا« 
در افغانستان

دیدب��ان جهانی حقوق بش��ر، در گزارش��ی تازه نیروه��ای افغان تحت 
حمایت س��ازمان جاسوسی آمریکا را به تخطی های حقوق بشری متهم 

کرده و خواستار انحال این نیروها شده است.
این شبه نظامیان، از سوی سازمان اطاعات آمریکا از زمان جنگ افغانستان 
علیه اتحاد جماهیر ش��وروی، تاکنون به عنوان ابزار مهمی مورد استفاده 
ق��رار گرفته اند. این نیروهای افغان به کش��تارهای صحرایی، بردن مردم 
با زور، عملیات ش��بانه، حمات هوایی و نقض حقوق بش��ری متهم شده 
است.دیده بان حقوق بشر از اواخر سال ۲۰۱۷ تا اواسط سال ۲۰۱۹، ۱۴ 
پرونده را به ثبت رسانده که در آن گزارش شده است که این شبه نظامیان 
مرتکب سوءاستفاده های زیادی در حمات شبانه، مانند حمله به جنوب 
ش��رقی پکتیا ش��ده اند که در نتیج��ه آن ۱۱ مرد، از جمل��ه 8 نفر را که 
در تعطیات عید در خانه بس��ر می بردند را به قتل رس��اندند.اما سازمان 
جاسوس��ی آمریکا )س��یا( ضمن رد این گزارش آن را مبالغه آمیز خواند.

این در حالی اس��ت که آمریکا همواره شعار مبارزه با تروریسم و داعش و 
البغدادی را سر داده ولی عمًا در کشورهای مختلف به طرق مختلف در 
حال دامن زدن به تروریس��م و دفاع از عوامل آن است. به طوریکه به زعم 
بس��یاری از کارشناس��ان پس از حضور آمریکا در افغانستان این کشور با 

رشد گروه های تروریستی دیگر از جمله داعش مواجه شده است.
»پاتریشیا گاسمن«، نویسنده و محقق برجسته در دیده بان حقوق بشر 
در امور آس��یا گفت: آمریکا به نیروهای افغان تحت حمایت س��یا برای 
تقویت حمات عیله طالبان، اجازه اس��تفاده از اش��کال مختلف ارتکاب 
جنای��ت از جمل��ه اعدام های غیرقانونی و ربایش افراد را داده اس��ت. به 
گفته وی، ش��به نظامیان به آس��انی به غیرنظامیان شلکیک می کنند و 
برای ترس��اندن آنها دست به حمات غیرقانونی شبانه می زنند.دیده بان 
حقوق بش��ر همچنین در ادامه گزارش داد که شبه نظامیان افغان پس 
از استخدام از سوی سازمان جاسوسی آمریکا )سیا( توسط این سازمان، 
آموزش دیده و مجهز می ش��وند. این اقدام ب��ه دهه ۱۹8۰ میادی باز 
می گردد، زمانیکه که س��یا در حال تجهیز شبه نظامیان در حال نبرد با 

نیروهای شوروی بود. 

بازگشت آرامش و بازگشایی بانک های لبنان


