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فلسطین: چند فلس��طینی در مناطق مختلف کرانه 
باختری بازداش��ت ش��دند که یکی از آنها یک کودک 
یازده س��اله اس��ت.ده ها ت��ن از عناصر پلی��س رژیم 
صهیونیس��تی به عیس��ویه یورش بردند و در نزدیکی 
مسجد »االربعین« و »حاره عبید« متمرکز شدند، آنها 
ب��ه صورت بی ه��دف اقدام به پرتاب بمب دس��تی به 
س��مت خیابان ها و منازل کردند که طی آنها تعدادی 

از فلسطینی ها دچار حالت نفس تنگی شدند.

ش�یلی: نه��اد مل��ی حقوق بش��ر اعالم ک��رد که در 
اعتراضات ش��یلی تاکنون بی��ش از ۱۶۰۰ نفر مجروح 
و راهی بیمارستان شدند. طبق اعالم این نهاد، ۴ هزار 
و ۳۶۴ نفر در طول این اعتراضات دس��تگیر شدند که 

۴۷۹ نفر آنها زیر سن قانونی بودند.

تاجیکس�تان : مرک��ز مطبوعاتی نیروه��ای مرزبانی 
کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکس��تان عامالن حمله 
به پاس��گاه مرزی این کشور را از اعضای داعش عنوان 
کرد. در این اطالعیه آمده اس��ت: در جریان بازپرسی 
مهاجمین بازداش��ت ش��ده معلوم شد که گروه مسلح 
تروریس��تی که بامداد امروز به پاسگاه مرزی شماره ۴ 
»عشق آباد« واحد نظامی »سلطان آباد« تاجیکستان 
حمله کرد، در تاریخ ۳ نوامبر س��ال جاری از ولسوالی 
»قلعه زال« افغانستان با دس��تور ویژه و با استفاده از 
تاریکی ش��ب از مرز دولتی به ط��ور غیر قانونی عبور 
ک��رده و به قلمرو ناحیه »قبادیان« تاجیکس��تان وارد 

شدند.

کره شمالی: کره شمالی در واکنش به گزارش جدید 
وزارت خارجه آمریکا که نام پیونگ یانگ را در فهرست 
کش��ورهای موسوم به »حامیان تروریسم دولتی« قرار 
داده از کاهش شانس مذاکره با آمریکا خبر داده است. 
دولت کره ش��مالی در واکن��ش به قرار گرفتن نام این 
کشور در فهرس��ت وزارت خارجه آمریکا برای معرفی 
کشورهای موسوم به »حامیان دولتی تروریسم« گفته 

که شانس مذاکره با واشنگتن کاهش یافته است. 

بورکینافاس�و: در حمل��ه مس��لحانه به ی��ک پایگاه 
امنیتی در ش��مال بورکینافاس��و در مرز مالی، ۱۰ نفر 
کش��ته شدند.بورکینافاس��و طی روزهای اخیر شاهد 
حمالت مس��لحانه افراد ناش��ناس در مناطق مختلف 
بوده است. منابع پلیس می گویند که این افراد مسلح 
مظنون به همکاری با تروریست های القاعده و داعش 
هس��تند که عمدتا در ش��مال بورکینافاس��و و در مرز 

مالی مستقر هستند.

ونزوئ�ا : وزارت خزان��ه داری آمریکا روز سه ش��نبه 
از تحریم ه��ای جدی��د علیه ونزوئال خب��ر داد. وزارت 
خزان��ه داری آمریکا در پای��گاه اینترنتی خود خبر داد 
که آمری��کا تحریم های��ی را علیه 5 ش��هروند ونزوئال 
اعمال کرده اس��ت. دبیر کل شورای دفاع ملی ونزوئال 
و رئیس فرماندهی نیروهای مس��لح این کش��ور جزو 
کسانی هستند که تحت تحریم های جدید آمریکا قرار 

گرفته اند.

ذرهبین

رایزنی ها برای تشکیل دولت جدید لبنان 
»هاشم صفی الدین«، رئیس شورای اجرایی حزب اهلل 
در گفت وگویی با »بی بی سی« به سوال های این شبکه 
درباره تحوالت لبنان پاس��خ داد. صفی الدین گفت، در 
ابتدا ناآرامی ها یک تحرک مردمی حقیقی در اعتراض 
به بیکاری، دردها و امثال آن بود اما مس��ایل دیگری 
رخ داد که قضیه کامال مش��کوک ش��د؛ طی س��ه روز 
مشخص ش��د که عده ای دنبال »ماهی گرفتن از آب 
گل آلود« هس��تند به معنای آنکه می خواهند سوار بر 
»م��وج صادقانه تحرکات مردمی« ش��وند تا آن را در 

راستای اهداف خارجی به کار گیرند.
وی ادام��ه داد، زمانی که بهره ب��رداری عده ای از این 
تحرکات آغاز می شود مسأله نیاز به زمان دارد تا امور 
از یکدیگر تفکیک ش��ود به عنوان مثال دیگر کسی از 
»واتساپ« که دلیل اصلی این تظاهرات ها بود، حرفی 
نمی زند و این مس��أله فراموش شده و شعارهای بسیار 
دیگ��ری مطرح می ش��ود به همین دلی��ل حزب اهلل از 
روز اول مردم را به س��وی دالی��ل حقیقی این بحران 
راهنمایی می کن��د. صفی الدین تأکید کرد: این رنج و 
فریادی که شامل تمام مناطق لبنان شده برای اینکه 
به اهداف خود برس��د باید خالص باشد و برخی سران 
بر روی این موج س��وار نش��وند... م��ا می دانیم برخی 
طرف ه��ا و معامله ها دنبال این هس��تند که امور را به 

سمت دیگری هدایت کنند.
وی درباره تش��کیل دولت جدید هم گفت، یک هفته 
پس از استعفای »س��عد الحریری« نخست وزیر، امور 
همچنان در مراحل اولیه خود اس��ت اما مش��ورت ها 
و تماس ه��ا و مذاکرات به ش��کل جدی آغاز ش��ده و 
فضا مثبت است.هیچ موضع رسمی از الحریری درباره 
ش��روط در این باره نش��نیده و آنچه ش��نیده می شود 

فقط گمانه زنی ها در رسانه هاست.  

نیمچهگزارش

اردوغان دستگیری همسر »البغدادی« را تأیید کرد
»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه، بازداشت همسر »ابوبکر البغدادی« 
س��رکرده پیشین تکفیری های داعش را تأیید کرد.اردوغان در خصوص وضعیت 
همسر البغدادی تصریح کرد: »البغدادی خود را درون تونلی نابود کرد و آمریکا 
در حال س��ر و صدا کردن )درباره این قضیه( اس��ت. من برای اولین بار توضیح 
می دهم که ما همس��ر البغدادی را دستگیر کردیم و )در این خصوص( سر و صدا 
برپ��ا نمی کنیم«. رئیس جمهور ترکیه در دانش��گاهی در آنکارا تصریح کرد که ترکیه 
بیش از یک هفته بعد از آنکه البغدادی در حین حمله نیروهای ویژه آمریکا خودکش��ی 
کرد، همس��ر این سرکرده سابق داعش را بازداش��ت کرده بود. وی توضیح داد: »آمریکا 
می گوید البغدادی خود را در تونلی کشته است. آنها در این خصوص شروع به سروصدا 
ک��ردن )جنجال به راه انداختن( کرده اند اما من اینج��ا برای اولین بار اعالم می کنم: ما 

همسرش را دستگیر کردیم و مثل آنها جنجال به راه ننداخته ایم. 

روسیه  آماده کمک به پیشبرد روند خلع سالح 
رئیس جمهوری روس��یه گفت، کشورش همزمان با تقویت پتانسیل های دفاعی 

آماده است تا هر کاری برای پیشبرد روند خلع سالح انجام دهد.
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در دیدار با افسران ارشد و دادستان های 
این کشور در مراسمی برای ارتقای رتبه این افراد گفت: ارتش و نیروی دریایی 
ما آمادگی خود را اثبات کرده و ما به دنبال تقویت پتانس��یل های دفاعی ش��امل 
ارتقای سیس��تم های هشدار فراصوتی، لیزر و سایر تسلیحات مدرن هستیم در حالی 
که سایر کشورها هنوز کاری در این باره انجام نداده اند. وی ادامه داد: دلیلی برای روسیه 
وجود ندارد که دیگر کشورها را تهدید کند. در عوض، ما آماده ایم تا هرکاری از عهده مان 
بر می آید، انجام دهیم تا به پیشبرد روند خلع سالح کمک کرده و سیستم های تسلیحات 
پیشرفته خود را مورد بررسی قرار دهیم و امنیت خود را با توجه به تهدیدهایی که کشور 

با آنها روبروست، تضمین کنیم.

افشای راز محکومیت شیخ »علی سلمان« 
جمعی��ت الوف��اق در بیانیه ای اع��الم کرد که صدور حکم حبس ابد برای ش��یخ 
علی س��لمان دبیرکل این جمعیت و دو معاون وی بیانگر فروپاشی نظام عدالت، 
فقدان ابتدایی ترین معیارهای دادگاه های حقوقی و تبعیت کامل آن از تصمیمات 
سیاسی است. در بیانیه این جمعیت آمده است که دستگاه قضایی بحرین فاسد، 
سیاس��ی و تابع تصمیمات سیاسی حکومت اس��تبدادی است.در بیانیه همچنین 
آمده است که حکم صادره برای شیخ علی سلمان با طرح سیاسی آمریکا و کشورهای 
حاشیه خلیج فارس در اوایل انقالب در بحرین مرتبط است که پس از گذشت چند سال 
و بروز اختالفات بین اعضای شورای همکاری خلیج فارس، این قضیه و محاکمه شیخ علی 
سلمان را به طرز مکارانه ای مطرح کردند. شیخ علی سلمان در سال ۲۰۱۴ بازداشت شده 
و در سال ۲۰۱5 حکم حبس چهار ساله برای او به اتهام رهبری جریان اعتراضات مردمی 

بحرین که خواهان برخورداری از دموکراسی و عدالت بود، صادر شد.

علی تتماج 

آمریکای التین اکنون با بحران های امنیتی ش��ناخته می شود 
که یک ضلع آن را نابس��امانی و بی ثباتی سیاس��ی و امنیتی 
در ونزوئال تش��کیل می ده��د و ضلع دیگ��ر آن اعتراض های 
گسترده خیابانی در ش��یلی. البته اختالفات میان کشورهای 
منطقه را نیز باید به این وضعیت افزود که بر شدت بحران ها 
افزوده اس��ت. اما در میان این وضعیت نابسامان تحوالتی در 
این منطقه روی می دهد که ش��اید به امری حاشیه ای مبدل 

ش��ده اند و آن تغییرات در س��اختارهای سیاس��ی و نوع نگاه 
ملت های منطقه به وضعیت سیاس��ی کشورش��ان است. این 
مس��ئله مهم و البته حاشیه شده بازگشت جریان های چپ به 
راس قدرت تش��کیل می دهد.   اوج این تحوالت انتخاب یک 
چپ گرا به ریاس��ت جمهوري آرژانتین در هفته گذشته است؛ 
انتخابي که با ش��وک بس��یاري در محافل سیاس��ي امریکاي 
التین و ایاالت متحده همراه شده است. اکنون جریان نزدیک 
ب��ه خانم فرناندز که سیاس��ت های ضد غرب��ی وی بر همگان 
آشکار بوده است به قدرت بازگشته و مورد حمایت مردم قرار 
گرفته است. همزمان با این تحول بزرگ،  مورالس چپ گرا و 
بازمانده ب��زرگ دوران چپ گرایان آمریکاي التین در بولیوي 
بار دیگر به ریاست جمهوري این کشور انتخاب شد. انتخابات 
ریاست جمهوري در اروگوئه نیز اگرچه به دور دوم کشیده شد 
اما نامزد چپ گرایان یعني دانیل مارتینز با کس��ب ۳8 درصد 
آرا در مقابل رقیب راس��ت گراي خود )۳۰ درصد آرا( احتمال 

پیروزي خود را در دور دوم تقویت کرده است.
 البت��ه به این تحوالت باید تظاهرات و ش��ورش هاي خیاباني 
در پیشرفته ترین کشور آمریکاي التین یعني شیلي را نیز در 
هفته هاي اخیر اضافه کرد. تظاهراتي که علیه سیاس��ت هاي 
دولت راس��ت گرا در حوزه اقتصاد اس��ت. دولت کنوني شیلي 
ب��ه رهبري سباس��تین پینیه را، ب��ر این ادعا ب��وده که توان 
تحق��ق مطالبات مردمی را همچون جریان های چپ داش��ته 
و می تواند ش��یلی را به کشوری تاثیرگذار در معادالت منطقه 
مبدل س��ازد.  تظاهرات اخیر در ش��یلي با توجه به رضایتي 
که مردم این کش��ور از خانم باچلت، رییس جمهور چپ گراي 
س��ابق داشتند، هزینه س��نگین و جبران ناپذیري براي جناح 
راست و محافظه کار شیلي در آینده به دنبال داشته و شانس 
آنه��ا را براي ماندن در ق��درت کاهش داده اس��ت. تحوالت 
سیاس��ي اخیر به طور مشخص نوار قدرت گرفتن جریان هاي 
راس��ت را در امریکاي التی��ن که ب��ا روي کار آمدن ماکري 

در ۲۰۱5 در آرژانتی��ن آغاز ش��د با انتخاب پینیه  در ش��یلي 
در س��ال ۲۰۱۷ ادامه یافت و با انتخاب نامزد راس��ت افراطي 
یعني بولس��و نارو در برزیل تثبیت ش��د پاره کرد. نکته قابل 
توج��ه آنکه تمام این تحوالت در ش��رایطی روی داده که در 
ونزوئال نیز قرار بوده دولت چپ گرای مادورو در اعتراض های 
خیابانی به س��رکردگی جریان راس��ت گرا به رهبری گوایدو 
س��رنگون ش��ود اما پس از گذش��ت بیش از ۱۰ م��اه نه تنها 
چپ گرایان ونزوئال سقوط نکردند بلکه بر خالف پیش بیني ها، 
دولت هاي راست گراي آمریکاي التین در معرض سقوط قرار 
گرفتند. مجموع این تحوالت نش��ان می ده��د که آمریکای 
التین در حال تحوالتی بنیادین اس��ت که محور آن را ناکامی 
آمریکا در ادامه سیاست نفوذ در این منطقه تشکیل می دهد. 
روند تحوالت نش��ان می دهد که ملت های منطقه نه تنها دگر 
اعتمادی به آمریکا ندارند بلکه به دنبال راهی برای بازگش��ت 

به دوران چپ گرایان ضد امپریالیسم هستند. 

یادداشت

در اقدامی که نش��انگر تش��دید بحران سیاسی در انگلیس 
اس��ت، نخس��ت وزیر انگلیس از موافقت ملکه این کشور با 
برگزاری انتخابات سراس��ری زودهنگام به دلیل رد ش��دن 

توافق برگزیت در پارلمان انگلیس خبر داد.
»بوریس جانس��ون« نخس��ت وزیر انگلیس دیروز از موافقت 
ملکه این کش��ور با برگزاری انتخابات سراس��ری زودهنگام 
در بریتانی��ا خب��ر داد. جانس��ون طی س��خنرانی در خیابان 
داونین��گ مقابل دفتر نخس��ت وزیری، ضمن اعالم رس��می 
آغاز فعالیت های انتخاباتی ح��زب محافظه کار، گفت مجبور 
به برگزاری انتخابات زودهنگام شده زیرا نمایندگان پارلمان 
انگلیس با توافق جدید وی برای خروج از اتحادیه اروپا موافقت 
نکردند.برای آغاز روند انتخابات زودهنگام، جانسون امروز به 
دیدار ملکه انگلیس رفته و استعفای خود را تقدیم وی کرد. 
انتخابات سراس��ری جدید در انگلیس، روز دوازدهم دسامبر 
)بیس��ت ویکم آذر(  برگزار خواهد شد. وی در ادامه سخنرانی 
خود گفت اگر حزب وی در انتخابات پیروز ش��ود، در عرض 
شش هفته توافق برگزیت را اجرا کرده و انگلیس را از اتحادیه 
اروپا خارج می کند. نخس��ت وزیر مستعفی انگلیس همچنین 
مدعی ش��د اگر حزب کارگ��ر انگلیس به رهب��ری »جرمی 
کوربین« در انتخابات پیروز، آنگاه بریتانیا شاهد برگزاری دو 
همه پرس��ی بزرگ خواهد بود؛ یکی همه پرسی مجدد بر سر 
برگزیت و دیگری همه پرسی دوباره برای استقالل اسکاتلند.

جانس��ون پیشتر در مصاحبه ای تلویزیونی ضمن عذرخواهی 

به خاطر بدقولی در اجرای برگزیت در تاریخ مقرر تاکید کرد 
که خواهان برگزاری انتخابات همگانی نبود اما این اقدام یک 
ضرورت است. خبر دیگر آنکه وزارت مهاجرت دانمارک اعالم 
کرد که تعداد ش��هروندان انگلیس��ی که درخواست تابعیت 
دانمارک را کردند، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. 
از میان بیش از ۱8 هزار ش��هروند بریتانیا س��اکن دانمارک، 
تعداد زیادی تابعیت خود را به دانمارک تغییر داده اند.به دنبال 
همه پرسی س��ال ۲۰۱۶ بریتانیا، تعداد شهروندان بریتانیایی 
درخواس��ت کننده تابعیت دانمارک در طول دو سال گذشته 
افزایش زیادی داش��ته اس��ت.وزارت مهاج��رت دانمارک در 
گزارشی اعالم کرد که از سال ۲۰۱۷ تعداد انگلیسی هایی که 
تحت قانون مهاجرت این کشور، به تابعیت دانمارک درآمدند 
از ۱۳۴ نف��ر ب��ه ۴8۹ نفر به  افزایش یافته اس��ت.»ماتیاس 
تسفای« وزیر مهاجرت و س��ازگاری دانمارک گفت: »تعداد 
زیادی از انگلیس��ی  ها درخواس��ت تابعیت دانم��ارک کردند. 
م��ن معتقدم که این افزایش )درخواس��ت( به دلیل برگزیت 
است.« خبر دیگر آنکه بعد از استعفای »جان برکاو« از سمت 
ریاست مجلس عوام انگلیس، نمایندگان پارلمان این کشور، 
س��ر »لیندسی هویل« عضو حزب کارگر و معاون برکاو را به 
عنوان رئیس جدید مجلس عوام انگلیس برگزیدند.از س��وی 
دیگر بوریس جانس��ون به دنبال ممانعت از انتشار تحقیقات 
مداخله روسیه در سیاست های انگلیس به سرپوش گذاشتن 

بر این مساله متهم شد. 

بحران سیاسی انگلیس همچنان ادامه دارد
سقوط دولت جانسون و انتخابات زودهنگام 

رئیس جمهور س��وریه درباره ادلب که تنها استان در اشغال 
تروریست هاس��ت، گفت اگر راه حل سیاس��ی ب��رای اخراج 
تروریس��ت ها از استان یادش��ده نتیجه ای نداشته باشد، به 

گزینه نظامی روی خواهیم آورد.
»بشار اسد« رئیس جمهور سوریه پس از پیشروی نیروهای 
ارتش در ش��مال این کش��ور و تحت کنت��رل گرفتن اکثر 
مناط��ق آن، گف��ت ک��ه اگر گزینه سیاس��ی ب��رای اخراج 
تروریست ها از استان »ادلب« )شمال( جواب ندهد، دمشق 
گزینه نظامی را در پیش خواهد گرفت.اس��د در گفت وگو با 
ش��بکه تلویزیونی دولتی س��وریه عنوان کرد: »آزادی سازی 
تدریجی که اکنون در ادلب صورت گرفته اس��ت، در شمال 
س��وریه هم در صورت اجرای تمام فرصت های سیاس��ی در 

شمال سوریه صورت خواهد گرفت«.
وی افزود: »اگر عملیات سیاسی نتایجی در بر نداشته باشد، 
گزینه نظامی را در پی��ش خواهیم گرفت، چراکه گزینه ای 
دیگری باقی نمی ماند«.اس��د در ادامه به توافق اخیر روسیه 
با ُکردهای شمال سوریه اشاره کرد و گفت که این توافق به 
منظور ورود ارتش سوریه به مناطق شمال شرقی این کشور 
صورت گرفته اس��ت. این حق سوریه اس��ت که از تمامیت 
ارضی خود دفاع کند و مراقب سناریوهای مربوط به تجزیه 
طلبی باشد.رئیس جمهور سوریه گفت: »همه گروهک هایی 
ک��ه در ادلب علیه ارتش س��وریه می جنگن��د،  جزو ارتش 
ترکیه هس��تند«.وی اردوغان را »دروغگو« خواند و تصریح 

ک��رد: »اردوغان تصمیمات و سیاس��ت های غیرمنطقی )در 
خصوص سوریه( به صورت گسترده اتخاذ می کند و به همه 
دروغ می گوید«.خبر دیگر آنکه »س��رگئی ورشینین« قائم 
مق��ام وزیر خارجه روس��یه امروز اعالم کرد که این کش��ور 
برای تس��هیل مذاکرات بین دولت سوریه و ُکردهای سوری 
در موضوع��ات مختلف از قبیل پیوس��تن واحدهای نظامی 
ُکرد به ارتش سوریه آمادگی دارد.این اظهارنظر مقام روس 
در ش��رایطی صورت گرفته است که وزارت دفاع سوریه در 
بیانی��ه نهم آبان م��اه خود از ش��به نظامیان ُکرد »نیروهای 
دموکراتیک س��وریه« )موسوم به قس��د( پیشنهاد کرد که 
برای مقابله با تجاوز ترکیه به خاک س��وریه، با ارتش همراه 
ش��وند. خبر دیگر آنکه مرکز موسوم به دیدبان حقوق بشر 
س��وریه خبرداد که نیروه��ای ارتش س��وریه در منطقه ای 
مستقر ش��ده اند که از قامشلی تا »القحطانیه« امتداد دارد.

مرکز موس��وم به »دیدبان حقوق بش��ر سوریه« -نزدیک به 
معارضان- گزارش داد که اس��تقرار نیروهای ارتش س��وریه 
در ش��رق شهر »قامش��لی« واقع در اس��تان الحسکه ادامه 
دارد. با ورود یگان های ارتش س��وریه به مناطقی جدید در 
شمال اس��تان الحسکه، اهالی این مناطق در حال بازگشت 
به منازل خود هس��تند.یگان های ارتش س��وریه در راستای 
تکمیل عملیات استقرار خود در استان الحسکه در دورترین 
نقطه ش��مال شرق س��وریه نزدیک مرز با ترکیه در مناطق 

مرزی ریف شرقی شهر »القامشلی« مستقر شدند.

گزینه نظامی جایگزین گزینه سیاسی می شود 
هشدار اسد به گروه های مسلح در ادلب 

آمریکا همچنان محور بحران سازی 
در عراق 

س��فارت آمریکا در بغداد یک روز پس از س��فارت انگلیس، در 
بیانیه ای مشابه، خواستار اقدام فوری دولت »عبدالمهدی« در 

راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی عراق شد.
س��فارت آمریکا در بغ��داد در پی ت��داوم تظاهرات های جاری 
در ع��راق، طی بیانیه ای کش��ته و زخمی ش��دن معترضان را 
محکوم کرد. در این بیانیه که نسخه ای از آن در پایگاه خبری 
»الغدپرس« منتش��ر ش��د، آمده اس��ت: ایاالت متحده آمریکا 
همچنان از عراقی که امن و ش��کوفا باش��د و بتواند از ملت در 

قبال گروه های تندرو و خش��ونت طلب حمایت کند و کس��انی 
را که حاکمیت و دموکراس��ی عراق را تضعیف می کنند، کنار 

بزند، حمایت می کند.
در ادامه این بیانیه آمده اس��ت: در حالی که جهانیان تحوالت 
عراق را دنبال می کنند، کامال روشن است که دولت و رهبران 
سیاس��ی عراق باید فوری و با جدیت با ش��هروندان خواس��تار 
اصالحات تعامل کنند. با سرکوب خواست مردم، هیچ آینده ای 
برای عراق تصور نمی شود.س��فارت آمری��کا در بغداد در ادامه 
کش��تار و ربوده ش��دن معترضان عراق��ی را محکوم کرد و آن 
را تهدی��دی برای آزادی بیان و تداوم چرخه خش��ونت در این 

کشور دانست.

الزم به ذکر اس��ت در س��ایه ت��داوم نافرمانی مدن��ی در برخی 
اس��تان های عراق، دو بانک مهم و یک ش��رکت نفتی بسته شد 
و ش��مار زیادی از مراکز آموزشی در حال تعطیلی و استانداری 
کربال و بصره هدف معترضان قرار گرفتند.تظاهرات های مردمی 
عراق نیز در بغداد و استانهای مرکزی و جنوبی این کشور ادامه 
دارد اما در میدان التحریر و سایر میدان های تحصن در استانهای 
معترض عراقی، آرامش حکمفرماست.دستگیری عامل حمله به 
کنسولگری ایران در کربال، صدور حکم بازداشت برای ۲۳ عضو 
ش��ورای اس��تانداری دیوانیه در س��ایه تداوم نافرمانی مدنی در 
این اس��تان، ممانعت از به آتش کشیده ش��دن استانداری های 
بصره و کربال، تعطیلی یک ش��رکت نفت��ی در ذی قار، تعطیلی 

دو بانک مهم در پایتخت عراق و ...از جدیدترین تحوالت امروز 
عراق اس��ت. خبر دیگر آنکه نماین��ده ائتالف »النصر« خبر داد 
که رهبران فراکس��یون های سیاسی عراق بر سر راهکاری برای 
برکناری یا استعفای نخست وزیر این کشور به توافق نرسیدند.
فال��ح الزیادی« نماینده ائتالف »النصر« در پارلمان عراق درباره 
جدیدترین رایزنی های احزاب درباره استعفای دولت سخن گفت.

الزیادی در جمع خبرنگاران گفت که »سه روز گذشته بی نتیجه 
بود و رهبران فراکس��یون ها، بر س��ر راهکاری برای برکناری یا 
استعفای نخس��ت وزیر، به توافق نرس��یدند«.ائتالف النصر که 
رهبری آن بر عهده »حیدر العبادی« نخس��ت وزیر س��ابق این 

کشور است، در پی استیضاح دولت کنونی عراق است. 

گزارش
همزمان با تش��دید تحرکات ائتالف آمریکایی- س��عودی علیه 
وح��دت یم��ن، گروه های مختل��ف جنوب یم��ن ضمن اعالم 
مخالف��ت ب��ا توافق »ریاض« میان عربس��تان و ام��ارات برای 
تقس��یم قدرت در جنوب، درباره پیامده��ای آن برای ائتالف 

سعودی هشدار دادند.
گروه های جنوبی یمن هم ضمن اعالم مخالفتشان با این توافق 
آن را ش��امل بندهای غیرواقعی زیادی دانس��تند که پاداشی 
ب��رای المجلس االنتقالی )ش��ورای انتقالی جنوب( اس��ت که 
ب��ا حمایت امارات علی��ه دولت منصور ه��ادی در عدن کودتا 
ک��رده اس��ت.یمنی ها در گفت وگو ب��ا وبگاه خب��ری الجزیره 
ای��ن توافق را مقدمه چینی عربس��تان و امارات برای تقس��یم 
یمن توصی��ف کردند.تعدادی از رهب��ران جنوب یمن تصریح 
کردند ای��ن توافق نمایانگر آرمان های مل��ی برای بازگرداندن 
دولت یمن و حاکمیت نهادهای آن نیس��ت.از جمله گروه های 
مخالف توافق ریاض در جنوب یمن، شورای نجات ملی جنوب 
یمن، ش��ورای مردم شبوه، ائتالف قبیله ای اهالی شبوه،  اداره 
هماهنگ��ی جوانان عدن، ش��ورای عمومی اهالی اس��تان های 
المهره و سقطری و کمیته تحصن مسالمت آمیز استان المهره 
اس��ت.»عبداهلل بن عیس��ی آل عفرار« از رهبران جنوب یمن 
و رئیس ش��ورای عمومی اهالی اس��تان های المهره و سقطری 
ضم��ن اعالم مخالفت خود با  توافق ری��اض تاکید کرد: نتایج 

این توافق به اهالی این دو استان مربوط نمی شود.
»فادی باعوم« رئیس دفتر سیاس��ی جنبش الحراک الجنوبی 
یمن هم گفت که موضع نهایی خود را تا قبل از بررسی کامل 
متن توافق اع��الم نخواهد کرد.»احمد بلحاف« یک مس��ئول 
کمیت��ه تحص��ن المهره در گفت وگ��و با الجزی��ره تاکید کرد: 
مت��ن توافق ریاض مطابق میل عربس��تان و ام��ارات و موافق  
ب��ا برنامه ه��ا و زیاده خواهی های آنها در یمن ب��ود.وی درباره 

مواض��ع گروه های جنوبی مخالف این توافق گفت: این گروه ها 
و عم��وم ملت یمن گزینه های خود را در مخالفت با این توافق 
عمال نش��ان می دهند. آنها خوب می دانند که برای رسیدن به 
خواسته هایش��ان از چه راهی بروند.وج مخالفت با توافق ریاض 
در شبکه های اجتماعی هم به راه افتاده است. فعاالن  هشتگ 
»یمنی ه��ا مخالف توافق ریاض هس��تند« ترند کردند. »انیس 
منصور« یک فعال و روزنامه نگار اهل جنوب یمن نوشت: هیچ 
توافق��ی در تاری��خ وجود ندارد که عربس��تان روی آن نظارت 

داشته باشد و با موفقیت همراه باشد یا به صلح منجر شود.
»یاس��ین التمیمی« تحلیلگر سیاسی یمن هم معتقد است:» 
عناص��ری در داخل یمن بر موج جدایی و تجزیه یمن س��وار 
شده اند. آنها در واقع به نیابت از ائتالف و نقشه های ژئو سیاسی 
آش��کار آن عمل می کنند تا از طریق ظرفیت های کشور پروژه 
ملی را تخریب کرده و آن را به سمت ضعف و فروپاشی ببرند 
تا عربس��تان و امارات بتوانند به خواس��ته هایی برس��ند که با 
زور نظام��ی به آن نرس��یدند، نظیر چیزی که در س��قطری و 

المهره جریان دارد. مراسم امضای توافق میان دولت مستعفی 
منصور هادی و ش��ورای انتقالی جنوب که هر کدام به ترتیب 
منافع دولت سعودی و امارات را در جنوب یمن پیش می برند، 
سرانجام پس از کش و قوس های فراوان و دو بار تعویق، غروب 

روز سه شنبه در شهر ریاض برگزار شد.
در پیش نوی��س تواف��ق مذک��ور آمده اس��ت: تش��کیل دولت 
تکنوکرات یا شایس��ته س��االران به نحوی که وزرای آن از ۲۴ 
نف��ر تعدی نکند. رئیس جمهور این وزرا را پس از مش��ورت با 
نخس��ت وزیر و طیف های سیاسی انتخاب می کند و 5۰ درصد 
کرس��ی های وزارت��ی را حداکثر طی م��دت ۴5 روز از امضای 
تواف��ق ب��ه جنوبی ها )نیروهای وابس��ته به ام��ارات( می دهد؛ 
باید ش��خصیت هایی انتخاب شوند که در هیچ اقدام جنگی یا 
تحریک آمیزی طی حوادث عدن، ابین و ش��بوه دست نداشته 
باش��ند.»مارتین گریفیتس« نماینده سازمان ملل در یمن نیز 
در پیام��ی این تواف��ق را گام مهمی در حل و فصل سیاس��ی 
یمن دانس��ت. همچنین رئیس کمیته عال��ی انقالب یمن در 
واکن��ش به توافق صورت گرفته میان دولت مس��تعفی یمن و 
شورای انتقالی جنوب گفت که این توافق یمنی نیست، چراکه 
دو ط��رف توافق از مزدوران ائتالف س��عودی هس��تند. محمد 
علی الحوث��ی در صفحه توئیتر خود نوش��ت که این توافق به 
یمنی ها مربوط نمی ش��ود، چون دو ط��رف توافق از مزدوران 
ائتالف سعودی هس��تند. خبر دیگر آنکه دفتر هماهنگی امور 
انس��انی سازمان ملل اعالم کرد هر یازده دقیقه یک کودک در 
یمن می میرد و مرگ ۴5 درصد آنها ناشی از سوء تغذیه است.
دفترهماهنگی امور انس��انی س��ازمان ملل آورده است: ما بار 
دیگر از همه طرف ه��ای درگیر در یمن می خواهیم به قوانین 
بین المللی بشردوس��تانه احترام گذاشته و از هدف قرار دادن 

غیرنظامیان  و زیرساخت های غیرنظامی خودداری کنند.

الیه های پنهان یک قاره 

 توافق ریاض سرآغازی برای تجزیه یمن 
ائتالف آمریکایی- سعودی ابعاد جدید بحران سازی را اجرا می کنند


