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کویت: صدها تن از ش��هروندان کویت��ی در اعتراض 
به فس��اد حاکم بر نهادهای این کش��ور و در پاسخ به 
فراخوان نماینده سابق پارلمان کویت بعد از تجمع در 
مقابل پارلمان دس��ت به تظاهرات زدند. صدها کویتی 
عصر چهارش��نبه در پاس��خ به فراخ��وان صالح المال، 
نماینده پارلمان این کش��ور و در اعتراض به مشکالت 
معیش��تی و فساد در موسس��ات کشور و نیز سرقت از 

بیت المال تظاهراتی برگزار کردند.

فرانس�ه: س��ازمان مردم نهاد پزش��کان جهان، اقدام 
دولت فرانس��ه در کاهش خدمات پزشکی به مهاجران 
غیرقانونی را تاس��ف بار و تجاوز به حقوق آن ها خواند. 
ش��بکه رادیوی��ی فرانس انفو  در صفح��ه توییتر خود 
نوش��ت: سازمان مردم نهاد »پزش��کان جهان« با ابراز 
تأسف از اقدام دولت فرانسه در واکنش به این تصمیم 
اعالم ک��رد: »هیچ دولتی هرگز ج��رأت نکرده بود به 
ح��ق پناهجویان در زمینه س��المت و برخ��وداری از 

خدمات پزشکی تجاوز کند«.

پکن: پکن ضمن تأکید بر عدم پیوس��تن به مذاکرات 
سه جانبه با مسکو و واشنگتن درباره تسلیحات اتمی، 
در خصوص کاهش تسلیحات اتمی خود تا حد معقول 
ابراز آمادگی کرد.»فو کنگ« مدیرکل دپارتمان کنترل 
تسلیحات وزارت خارجه چین  در واکنش به پیشنهاد 
واش��نگتن مبنی بر آغاز مذاکرات س��ه جانبه با مسکو 
و پک��ن در خصوص موضوعات مربوط به س��الح های 
هس��ته ای تصریح کرد که برنامه ای برای پیوس��تن به 
این مذاکرات ندارد اما برای کاهش تسلیحات هسته ای 

خود به یک میزان معقول آمادگی دارد.

اتیوپ�ی: س��خنگوی وزارت خارجه اتیوپی با اش��اره 
ب��ه اینکه کش��ورش تنها ب��رای تش��ریح موضع خود 
در گفت وگوهای واش��نگتن ش��رکت کرده، گفت که 
آمریکا میانجی مذاکرات درباره سد النهضه نیست. در 
حالیکه »سامح شکری« وزیر خارجه مصر گفت  وگوی 
س��ه کشور اتیوپی، مصر و سودان تحت نظارت آمریکا 
درباره سد النهضه را مثبت خوانده است، اما سخنگوی 
وزارت خارجه اتیوپی گفت که این گفت وگوها در حد 

»مذاکرات فنی« نبوده است.

مص�ر:  »عبدالفتاح السیس��ی« رئی��س جمهور مصر 
بار از مواضع تغییر ناپذیر این کش��ور در مورد امنیت 
منطقه خلیج فارس به عنوان »بخش��ی جدایی ناپذیر 
از امنی��ت ملی مص��ر« صحبت کرد.»بس��ام راضی« 
سخنگوی ریاس��ت جمهوری مصر در بیانیه ای گفت: 
»رئی��س جمهور مصر در دیدار با »حمد بن عیس��ی« 
شاه بحرین ضمن پرداختن به بررسی تحوالت اوضاع 
منطق��ه ، مجددا بر موض��ع ثابت خود درب��اره امنیت 

منطقه خلیج )فارس( تاکید کرد«.

ذرهبین

هجوم اشغالگران به منطقه العیسویه 
 نیرو های اشغالگر رژیم صهیونیستی با ورود به منطقه 
العیس��ویه در ش��مال شرق قدس اش��غالی، بازداشت 
گسترده افراد در این منطقه را برای سرکوب مقاومت 

آن ها در برابر اشغالگران آغاز کردند.
اش��غالگران هن��گام ورود به این منطق��ه تعداد زیادی 
گلوله گاز اش��ک آور و گلوله های پالس��تیکی شلیک 
کردند.مقامات رژیم اشغالگر از هیچ تالشی برای انجام 
اقدامات س��رکوبگرانه علیه فلس��طینیان بخصوص در 
قدس و محله ها و مناطق اطراف آن فروگذار نمی کنند. 
بر همین اس��اس شهرک العیس��ویه در شمال شرقی 
قدس اش��غالی عرص��ه اقدامات س��رکوبگرانه نظامیان 
اشغالگر بود که در نتیجه آن شمار زیادی از شهروندان 
به سبب استنشاق گاز اشک آور دچار مشکالت تنفسی 
ش��دند و برخی دیگر نیز به س��بب استفاده اشغالگران 
از گلوله های آتش��زا دچار سوختگی شدند. اشغالگران 

همچنین از بمب های صوتی استفاده کردند. 
طبق آخرین گزارش ها، طی ماه گذشته میالدی بیش 
از ۴ هزار شهرک نش��ین صهیونیست به مسجداالقصی 
تعرض کردند. الزم به ذکر است حزب »آبی و سفید« 
به ریاس��ت »بنی گانتز« و »اسرائیل بیتنا« به ریاست 
»آویگدور لیبرمن« به یک تفاهم اولیه برای تش��کیل 
کابینه به نخست وزیری گانتز دست یافتند. خبر دیگر 
آنک��ه تلویزیون رژیم صهیونیس��تی از ابالغیه اردن به 
ای��ن رژیم درب��اره ممنوعیت ورود صهیونیس��ت ها به 
منطق��ه الباقوره خب��ر داد. در این می��ان هبه اللبدی 
دختر ش��هروند اردنی که پنجش��نبه از اس��ارت رژیم 
صهیونیس��تی آزاد شد با تاکید بر اینکه به موضع خود 
در حمایت از جبهه مقاومت و س��وریه افتخار می کند، 
گف��ت ک��ه در دوره اس��ارت مورد انواع ش��کنجه های 
روانی ق��رار گرفته بود. »هبه عبدالباق��ی اللبدی« در 
2۰ آگوس��ت گذشته)29 مرداد( در حالی که به دیدار 
خانواده خود در جنین واقع در کرانه باختری رفته بود، 
توس��ط رژیم صهیونیستی بازداشت و به مدت پنج ماه 

به بازداشت اداری)بدون محاکمه( محکوم شده بود.

نیمچهگزارش

اظهارات پامپئو نشان گر مقاصد شیطانی اوست
سخنگوی وزارت امور خارجه چین، ادعاهای اخیر وزیر امور خارجه آمریکا علیه 

حزب کمونیست چین را محکوم کرده و نشانه ای از مقاصد شیطانی او خواند.
»گنگ شوانگ« در نشستی خبری گفت، حمله پامپئو به سیستم سیاسی چین 
و تهدی��د خطاب ک��ردن چین، آکنده از »تعصب��ات ایدئولوژیک« بود که چین 
به ش��دت با آن مخالف است.ش��وانگ گفت:  »پامپئو به دنبال تفرقه اندازی و ایجاد 
تخاصم میان حزب کمونیس��ت چین و مردم چین از طریق ملتهب کردن روابط این 
دو است« و چنین اقدامی محکوم به شکست است.وی افزود، این حزب همواره نماینده 
و مدافع منافع مردم چین اس��ت و از اعتماد و حمایت وفادارانه آن ها برخوردار اس��ت. 
س��خنگوی دستگاه دیپلماس��ی چین در ادامه گفت: »باید خاطر نشان کرد که اظهارات 
پامپئ��و به ش��دت خطرناک و به طور جدی مغایر با جای��گاه او به عنوان وزیر امور خارجه 

آمریکا است« و او باید از »گزافه گویی های« بیجا درباره چین دست بردارد.

ترامپ دو میلیون دالر جریمه شد
رئیس جمه��ور آمریکا به دلیل اس��تفاده از بنیاد خیریه خودش برای پیش��برد 

مقاصد سیاسی به پرداخت 2 میلیون دالر جریمه ملزم شده است.
ی��ک قاضی در نیویورک طی حکمی »دونالد ترام��پ«، رئیس جمهور آمریکا را 
ب��ه پرداخ��ت 2 میلیون دالر جریمه بابت اس��تفاده غیرقانون��ی از وجوه درنظر 
گرفته شده برای امور خیریه برای پیشبرد مقاصد سیاسی خود ملزم کرده است.  
دادس��تان کل نیویورک در بیانیه ای گفته ترامپ به اس��تفاده نادرس��ت از پول های 
یادش��ده اقرار کرده اس��ت؛ رئیس جمهور آمریکا پیش از این مدعی شده بود که خطایی 
در این مورد مرتکب نش��ده اس��ت.  الزم به ذکر اس��ت که دادستان کل ایالت نیویورک 
سال گذشته با تنظیم دادخواستی ادعا کرده بود ترامپ و سه نفر از فرزندان او در سال 
2۰۱۶ از وضعیت معاف از مالیات »بنیاد ترامپ« سوءاستفاده کرده و اعتبارات این بنیاد 

خیریه را برای پیشبرد تبلیغات انتخاباتی او خرج کرده اند. 

تاکید حزب اهلل بر تشکیل هر چه سریع تر دولت 
مع��اون دبیر کل ح��زب اهلل بر ضرورت تش��کیل هر چه س��ریع تر دولت جدید 
لبنان و همچنین برخورداری جنبش اعتراضی مردم از یک رهبری آشکار برای 

اجتناب از بروز فتنه در کشورش تاکید کرد.
ش��یخ »نعیم قاس��م« معاون دبیرکل حزب اهلل ابراز امی��دواری کرد که مراحل 
تش��کیل دول��ت در لبنان طوالنی نش��ود  تا از اث��رات منفی آن ب��ر روی مردم 
جلوگیری شود.ش��یخ قاسم طی سخنانی گفت : ما در تالش هستیم تا تعیین مامور 
تش��کیل کابینه و خود تش��کیل کابینه را تسریع کرده و از تجربیات قبلی استفاده کنیم 
تا کار را به جلو پیش ببریم.این مقام حزب اهلل لبنان ضمن تأکید مجدد بر حمایت این 
حزب از مطالبات اقتصادی و اجتماعی معترضین ، نس��بت به س��ارقان جنبش اعتراضی 
مردم و همچنین کسانی که )در جریان تظاهرات با اقدامات خرابکارانه( راه را برای مردم 
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یمن همچنان میدان تجاوز گسترده ائتالف آمریکایی و سعودی 
و البته مقاومت همه جانبه مردمی اس��ت که برای حراس��ت 
از سرزمینش��ان از جانش��ان مایه می گذارند. یمن را می توان 

از اصلی ترین بحران های انس��انی جهان دانس��ت در حالی که 
میلیون ها انس��ان بی گناه قربانی جنگی شده اند که برگرفته از 
جاه طلبی س��ران س��عودی و منفعت طلبی سران غرب است 
که جان انس��ان ها را وسیله ای برای رسیدن به اهدافشان قرار 
داده اند. نکته قابل توجه در ادامه روند تحوالت این کشور آنکه 
دولت مس��تعفی یمن وابسته به عربس��تان سعودی و شورای 
انتقالی جنوب یمن وابسته به امارات روز سه شنبه در ریاض به 
منظور پایان جنگ در جنوب توافقنامه  ای موس��وم به »توافق 
ریاض« امضا کردند. ش��ورای امنیت س��ازمان ملل نیز ضمن 
اس��تقبال از توافق ریاض بر درخواست خود از تمامی طرفین 
برای ادامه اجرای گس��ترده تر این تواف��ق تأکید کرد و توافق 
ریاض را گام مهمی در جهت یافتن یک راه حل سیاسی جامع 
و فراگیر برای یمن توصیف کرد.این اس��تقبال از سوی محافل 
ب��ه اصطالح جهانی و کش��ورهای غربی در قبال این توافق در 

حالی صورت گرفته اس��ت که برخ��ی یمنی ها در جنوب این 
کش��ور، این توافق را مقدمه ای برای تجزیه کشورشان توصیف 
کرده اند. در همین چارچوب نیز جریان مقاومت مردمی یمن 
این توافق را مردود دانسته اند. حال این سوال مطرح می شود 
کگه چرا بس��یاری از جریان های یمنی ب��ه نگاه منفی به این 

تحوالت منگرند و حاضر به پذیرش آن نستند؟ 
یک��ی از مباحث مط��رح در این زمین��ه را در رفتار آمریکایی ها 
می توان مش��اهده ک��رد. در حالی که قدرت در ع��دن واقع در 
جنوب یمن به موجب توافقی میان ریاض و ابوظبی تقسیم شده، 
آمریکا سالح های سنگین به این منطقه فرستاد که خود ابهامات 
بسیاری را در باب آینده این منطقه به همراه دارد. نکته دیگر آن 
اس��ت که این توافق بر اساسا توافقات میان امارات و عربستانی 
صورت گرفته که تمام تالششان در طی این 5 سال جنگ برای 
س��لطه بر یمن صورت داده اند لذا عمال چننی توافقی نمی تواند 

در چارچ��وب منافع ملت یمن باش��د. نکته مهم دیگر آنکه این 
توافق، بدون حضور جریان های مردمی یمن صورت گرفته است 
و طرف ه��ای آن افراد و جریان های��ی بوده اند که تحت حمایت 
س��عودی و امارات قرار دارند و علیه مردم یمن دس��ت به سالح 
برده اند. چگونه می ش��ود توافقی به نام مردم یمن صورت گیرد 
در حالی که در آن جایی برای مقاومت مردمی نباشد و صرفا در 

چارچوب منافع جریان های وابسته به خارج انجام شده باشد. 
 با توجه به این ش��واهد می توان گفت آنچه در ریاض روی داده 
ن��ه برای تحقق مطالبات مردم یمن بلکه در چارچوب مطالبات 
سعودی و امارات بوده که با این اقدام به دنبال بهانه جویی جهت 
دخالت های جدید در امور یمن هس��تند. اگ��ر واقعا اقدامات در 
راستای منافع مردم یمن بوده باید توافق سوئد اجرایی می شود و 
متحاوزان خاک یمن را ترک می کردند که عدم اجرای آن خود 

سندی بر واهی بودن ادعای اقدام برای حل بحران یمن است. 

یادداشت

ارتش سوریه برای مقابله با هر گونه تجاوز احتمالی ترکیه، 
به ارس��ال تجهیزات نظامی به مناطق مرزی با این کشور به 

ویژه در استان الحسکه ادامه می دهد.
  در ادامه اس��تقرار ارتش س��وریه در مرزهای این کش��ور 
با ترکیه، باز هم تجهیزات نظامی به ش��مال ش��رق سوریه 
ارس��ال ش��د.خبرگزاری دولتی سوریه )س��انا( گزارش داد 
ک��ه این تجهیزات نظامی وارد روس��تای »ب��اب الخیر« در 
منطقه »ابوراسین« و روستاهای »أم شعیفة«، »الفیصلیة«، 
»المن��اخ« و »المحمودیة« در محور »تل تمر-رأس العین« 
واقع در استان الحسکه شده است.این اقدام ارتش سوریه با 
هدف تثبیت مواضع خود جهت دفاع از ش��هروندان و خاک 
این کش��ور در برابر تجاوز احتمالی ترکیه انجام گرفت. سانا 
خب��ر داد که پلیس نظامی روس��یه نیز برای حفظ امنیت و 
ثبات در مناطق مرزی س��وریه و ترکیه، از روس��تای »دیر 

غصن« تا منطقه تل تمر، گشت زنی کرده است.
ش��ماری از نیروه��ای ارتش س��وریه طی در ن��وار مرزی با 
ترکیه مستقر ش��دند. محدوده این منطقه، از شهر قامشلی 
به س��مت ش��هر »المالکیه« در شرق اس��ت که حدود ۶۰ 

کیلومت��ر امتداد دارد. در طول ای��ن منطقه ۶۰ کیلومتری، 
ارتش سوریه مواضع خود را تثبیت کرد. نیروهای سوری در 
جریان این عملیات در روستاهای »القحطانیة«، »الجوادیة« 
و ش��هرک های دیر غصن، »عتبة«، »تل الحس��نات«، »تل 
الس��ید مال عباس«، »کردی��م فوقانی«، »تل جهان« و »تل 

خرنو« استقرار پیدا کردند. 
س��انا در پایان افزود که نظامیان متجاوز ترکیه با یک پهپاد 
شناس��ایی، روس��تای »الغراجنه« واقع در ری��ف تل تمر را 
هدف قرار دادند که در پی آن، چهار نفر کشته شدند. ارتش 
ترکیه به همراه تروریس��ت های موس��وم به »ارتش آزاد« از 
۱۷ مه��ر ماه عملیات نظامی جدید با اس��م رمز »چش��مه 
صلح« را در شمال سوریه و با هدف ادعایی دور کردن خطر 
شبه نظامیان کرد سوریه آغاز کردند. در این میان دولت های 
دمشق و مسکو در بیانیه ای خواستار خروج آمریکا از خاک 

سوریه و امکان خروج آوارگان اردوگاه »التنف« شدند.
همچنین وزیر خارجه روس��یه اع��الم کرد غرب از ادعا های 
مربوط به اس��تفاده از سالح های ش��یمیایی در سوریه برای 

انجام اهداف ژئوپلیتیک استفاد می کند. 

تجهیزات ارتش سوریه به مناطق مرزی با ترکیه دوباره ارسال شد 
تعهد دمشق به مقابله با متجاوزان 

در اقدامی که نشانگر ابعداد دیگری از اختالفات میان اروپا و 
آمریکا و البته بحران در عرصه نظامی طرفین است، امانوئل 
ماک��رون در مصاحبه ای با روزنامه انگلیس��ی اکونومیس��ت 
عنوان کرد که پیمان دفاعی آتالنتیک ش��مالی موس��وم به 

»ناتو« در وضعیت مرگ مغزی قرار دارد.
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه که در سال گذشته 
از »تش��کیل یک ارتش اروپایی« سخن به میان آورده بود، 
از وضعیت پیمان دفاعی با روزنامه انگلیس��ی صحبت کرد.
ماک��رون گفت: »آنچه ک��ه ما می بینیم، م��رگ مغزی ناتو 
است«. وی در توجیه سخنانش به عدم تعهد آمریکا نسبت 
به همپیمانانش در ناتو و رفتار ترکیه اش��اره کرده و گفت: 
باید اهداف اس��تراتژیک این پیمان مش��خص شوند. رئیس 
جمهوری فرانس��ه از آینده بند 5 این پیمان در همبستگی 
نظام��ی اعضا در مقابل حمله علیه یکی از اعضا گفت: آینده 
بند 5 چه می ش��ود؟ اگر بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه 
تصمی��م به جواب دادن به حمله ترکیه بگیرد، آیا ما درگیر 
خواهیم شد؟ این س��ئوال واقعی است. ما متعهد به مبارزه 
با داعش هس��تیم. تضاد اینجا اس��ت ک��ه تصمیم آمریکا و 

حمل��ه ترکیه ه��ر دو یک نتیج��ه دارند و آن ه��م قربانی 
کردن ش��رکای ما که با داع��ش جنگیده اند همان نیروهای 
دموکراتیک سوریه.رئیس کاخ الیزه ادامه داد: دونالد ترامپ 
نات��و را به عن��وان یک پروژه تجاری و ی��ک انحصار تجاری 

می بیند، بهانه ای برای خرید اجناس آمریکایی.
 فرانسه چنین چیزی را امضا نکرده است. ماکرون با دلخوری 
اضافه کرد: متوجه ش��دم که عضو ناتو هستیم،  فهمیدم که 
ترکیه و آمریکا عضو ناتو هس��تند و در توئیتی متوجه شدم 
که آمریکا تصمیم به خارج کردن نیروهایش از منطقه کرده 
است، مثل همه. آن اتفاقی که در چند روز اخیر رخ داده یک 
اشتباه سنگین برای غرب و ناتو است و باعث از دست رفتن 
اعتبارم��ان برای به دس��ت آوردن همپیمانانی می ش��ود که 
برایمان می جنگن��د و فکرمی کنند که مورد حمایت با دوام 
قرار دارند. وی همچنین نس��بت به ضعیف شدن جدی اروپا 
هشدار داد و گفت: اگر اروپا همانند یک قدرت جهانی عمل 
نکند، از بین خواهد رف��ت. در این میان صدراعظم آلمان و 
دبیر کل ائتالف ناتو از سخنان رئیس جمهور فرانسه مبنی بر 

اینکه این ائتالف به مرگ مغزی دچار شده انتقاد کردند.

ابعاد دیگری از اختالفات میان اروپا و آمریکا آشکار شد 
اعتراف ماکرون به مرگ مغزی ناتو 

 در حال��ی ک��ه قدرت در عدن واق��ع در جنوب 
یمن ب��ه موجب توافقی میان ری��اض و ابوظبی 
تقسیم شده، آمریکا س��الح های سنگین به این 

منطقه فرستاد.
شبکه آمریکایی »س��ی  ان ان« با انتشار ویدئویی 
ک��ه آن را محرمانه توصیف کرد، نوش��ت، آمریکا 
سالح های س��نگین جدیدی در بندر عدن تخلیه 
کرد. در این فیلم که توس��ط دوربین موبایل و به 
صورت مخفیانه در هفته گذش��ته گرفته ش��ده، 
خ��ودروی زره��ی آمریکایی »اوش��کوش« دیده 

می ش��ود. سی ان ان در ادامه گزارش داد، واشنگتن 
که شریک ائتالف سعودی در جنگ علیه یمن به 
شمار می رود علی رغم »خشم دو حزب جمهوری 
خ��واه و دموکرات درباره ش��یوه حمایت آمریکا از 
ریاض در ای��ن نبرد خونین و تل��خ« همچنان به 
فرس��تادن سالح به یمن ادامه می دهد. این شبکه 

آمریکایی افزود، مقامات دولت مستعفی یمن تمامی 
اف��راد مظنون به گرفتن فیلم مذکور و دادن آن به 
رسانه ها را بازداش��ت و بازجویی کرده است. خبر 
دیگر آنکه امارات در یکی از مراکز اس��تخراج گاز 
یمن در منطقه بلحاف در استان شبوه که بخشی 
از آن در اختیار ش��رکت توتال فرانسه است زندان 

سری ساخته است. سه سازمان غیردولتی از وجود 
زندان سری امارات در یکی از مراکز استخراج گاز 
یمن در منطقه بلحاف در استان شبوه که بخشی 
از آن در اختیار ش��رکت توتال فرانسه است، خبر 
دادند. این س��ازمان ها اعالم کردند این مرکز، شبه 
نظامیان را در خود جای داده است و زیر نظر امارات 
اس��ت. در این میان »مارتین گریفیتس« نماینده 
سازمان ملل در یمن در دیدار با ولی عهد سعودی، 
از توافق میان دولت مستعفی یمن با شبه نظامیان 
ش��ورای انتقالی جنوب استقبال کرد.در این دیدار 

دو طرف آخرین تحوالت یمن و همکاری های دو 
ط��رف در این زمینه را مورد بحث و بررس��ی قرار 
دادند. این در حالی است که پکن علیرغم استقبال 
از »تواف��ق ریاض« برای جنوب یمن، تصریح کرد 
که حاکمی��ت و تمامیت ارضی یم��ن در اولویت 
قرار دارد. »گنگ ش��وانگ« سخنگوی وزارت امور 
خارج��ه چین در واکنش به توافق ریاض و ابوظی 
برای تقس��یم قدرت در جن��وب یمن، تأکید کرد 
که پکن قاطعانه از حاکمیت، اس��تقالل، اتحاد و 

تمامیت ارضی یمن حمایت می کند. 

ضمن تاکید بر فرصت الزم برای سیاسیون جهت تحقق مطالبات مردمی مطرح شد

توصیه های پنجگانه  آیت هللا سیستانی به مردم عراق 

گزارش

حض��رت آیت اهلل العظمی سیس��تانی در خطب��ه های دیروز 
نم��از جمع��ه کرب��ال مواضع مهم��ی را درباره تح��والت اخیر 
عراق بیان کردند که محور آن ش��امل هوش��یاری مردمی در 
پیگیری مطالبات بدون خش��ونت و فراهم شدن زمینه ها برای 

دولتمردان جهت تحقق مطالبات مردمی شده است. 
در این مواضع که از س��وی حجت االس��الم و المسلمین شیخ 
عبدالمهدی کربالیی نماینده مرجعیت عالی دینی در کربالی 
معلی ایراد ش��د، آمده اس��ت:اعتراضات مردم��ی که خواهان 
اص��الح هس��تند در بیش از ی��ک مکان ادام��ه دارد و در آنها 
تصاویر روشنی دیده شده اس��ت که بیانگر خصوصیات خوب 
عراقی ه��ا نظیر ش��جاعت، ایثار، صبر، پایداری، همبس��تگی 
ودلسوزی میان یکدیگر است؛ امروز از عزیزانی که در آغاز این 
جنبش اصالحی در چهل روز گذشته در خون های پاک خود 
غلتیدند، یاد می کنیم و بر روح پاک آنها رحمت می فرستیم 
و بار دیگر مجازات قاتالن آنها را مطالبه می کنیم و با خانواده 
های آنها ابراز همدردی می کنیم و برای مجروحان نیز شفای 
عاج��ر را دع��ا می کنیم. در اینجا الزم اس��ت ب��ه نکاتی چند 
اشاره شود:اول اینکه در برابر نیروهای سیاسی که قدرت را در  
دس��ت دارند، فرصت منحصر به فردی برای پاسخ به خواسته 
های ش��هروندان براساس نقشه راه مورد توافق وجود دارد که 
در یک دوره زمانی مشخص اجرا شود و به دوره طوالنی فساد، 
س��همیه بندی های کشنده، نبود عدالت اجتماعی پایان دهد 
و تعلل در این زمینه جایز نیس��ت زی��را خطرات بزرگی برای 

کشور به همراه دارد. 
دوم اینکه حفظ ماهیت مس��المت آمیز بودن اعتراضات به تمام 
اش��کال آن از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت و مسئولیت اصلی 
در ای��ن زمینه برعهده نیروهای امنیتی اس��ت ک��ه در تعامل با 
معترضان مس��المت آمیز از توسل به خشونت – بویژه خشونت 
بیش از حد- پرهیز کنند؛ توس��ل به خش��ونت جایز نیست و به 
عواقب وخیمی  منجر می ش��ود چه آنکه دیده ش��ده است که 

بیش��تر شرکت کنندگان در اعتراضات روند مسالمت آمیز آن را 
مراعات می کنند و از تعرض به نیروهای امنیتی، نهادهای دولتی 
و اموال خصوصی پرهیز می کنند بنابراین باید معدود افرادی که 
همچنان به اقداماتی از این دست اقدام می کنند، هدایت شوند تا 
صحنه اعتراضات از هر آنچه که باعث تحریف آن می شود، به دور 

باشد زیرا خطرات بزرگی برای کشور به همراه دارد.
سوم: تظاهرات مس��المت آمیز حق هر عراقی بالغ است که از 

طری��ق آن دیدگاهش را بیان می کن��د و حقوقش را مطالبه 
می کند پس هر کس که می خواهد در آن ش��رکت می کند 
و هرک��س ک��ه نمی خواهد در آن ش��رکت نم��ی کند و هیچ 
ک��س حق ندارد دیگری را به خواس��ته خود ملزم کند و نباید 
مشارکت یا عدم مش��ارکت مایه ای برای تبادل اتهامات میان 
ش��هروندانی باش��د که با یکدیگر اختالف نظر دارند بلکه باید 

همه به عقاید یکدیگر احترام بگذارند.

چهارم: در دهه های گذش��ته طرف ه��ا وجناح هایی در داخل 
و خ��ارج عراق ب��وده اند که نقش برجس��ته ای در مصیبتها و 
س��رکوب عراقی ها ایفا ک��رده اند وهم آنها ام��روز برای بهره 
ب��رداری از جنبش اعتراضی جهت تحق��ق برخی اهداف خود 
ت��الش می کنن��د بنابرای��ن باید ش��رکت کنن��دگان در این 
اعتراضات و سایرین بسیار مراقبت بهره برداری های این طرف 
ه��ا و جناح ها  از هر فرصتی باش��ند که م��ی توانند از طریق 
آنه��ا  در بین معترضان نفوذ کنند و مس��یر جنبش اصالحی 

آنها را تغییر دهند.
پنجم: عزیزان ما در نیروهای مس��لح و کس��انی که در مبارزه 
با تروریس��م داعش��ی و دفاع از ملت، خاک و مقدس��ات عراق  
به آنها پیوس��تند بویژه کس��انی که از مرزها و اماکن حساس 
محافظ��ت می کنند، منت بزرگی بر دوش همه دارند بنابراین 
نباید فضیلت آنها را نادیده گرفت و جایز نیست که سخنانی را 
بشنوند که از ارزش فداکاری های بزرگ آنها بکاهدو اگر امروز 
برگ��زاری تظاهرات و تجمعات مس��المت آمیز ب��ه دور از آزار 
و اذیت تروریس��ت ها میسر اس��ت، به برکت چنین قهرمانانی 

است و آنها از احترام باالیی برخوردارند.
الزم به ذکر اس��ت خبرها از ع��راق حکایت از وضعیت آرام در 
ش��هرهای بغداد و بصره دارد. یک منبع امنیتی اعالم کرد که 
نیروهای امنیتی عراق پیش از آغاز نماز ظهر در بغداد، »تدابیر 
امنیتی شدید« اتخاذ کرده اند. شبکه خبری »الفرات« به نقل 
از منابع پزش��کی عراق ادعا ک��رد که در جریان اعتراضات روز 
گذش��ته در بغداد، ش��ش فرد معترض و در اعتراضات ش��هر 
بصره نیز چهار نفر دیگر کشته  شده اند. کمیسیون حقوق بشر 
پارلم��ان ع��راق از تظاهرات کنندگان صلح جو در این کش��ور 
خواس��ت صف خود را از خرابکارانی ک��ه قصد منحرف کردن 
مطالب��ات مردم��ی را دارند جدا کنند. در ای��ن میان المهدی 
نخس��ت وزیر این عراق دس��تور داده تا هر ک��س که به مردم 

معترض گلوله جنگی شلیک کرد، حتما محاکمه شود.

توافق با کدام مولفه ها؟

توافق ریاض پیش زمینه بحران سازی های جدید است 
انتقال سالح های سنگین آمریکایی به جنوب یمن


