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بحری�ن: منابع خبری گ��زارش دادند ک��ه نیروهای 
امنیت��ی رژیم آل خلیف��ه بحرین از آغ��از ماه جاری 
میالدی )نوامب��ر( تاکنون دس��تکم ۱۷ نفر از فعاالن 
سیاسی و اجتماعی را در این کشور دستگیر کردند.بر 
اساس این گزارش، »شیخ علی مهدی السندی« استاد 
منطق و علوم حوزوی نیز از جمله دس��تگیر ش��دگان 
اس��ت. این گ��زارش می افزاید که هنوز از سرنوش��ت 
شماری از بازداشت شدگان اطالعی در دست نیست.

روس�یه: پیش��نهاد روس��یه برای انتقال نشست های 
کمیته نخس��ت س��ازمان ملل از نیوی��ورک به مکان 
دیگ��ر رای نیاورد.کمیت��ه نخس��ت مجم��ع عمومی 
سازمان ملل درباره خلع سالح، پیشنهاد روسیه برای 
انتقال نشس��ت های این کمیته از آمری��کا را رد کرد.

این پیشنهاد روسیه پس از آن مطرح شده که آمریکا 
برای برخی دیپلمات ها و نماینده های روس��یه روادید 

ورود به این کشور را صادر نکرد.

هند: وزیر دفاع هند در جریان س��فر به روسیه از عزم 
کش��ورش برای گس��ترش روابط با مس��کو خبر داده 
اس��ت.»راجنات س��ینگ«، وزیر دفاع هند تاکید کرد 
که کش��ورش مصمم به بهبود و توسعه همکاری های 
فنی و نظامی با روسیه است. در همین ارتباط نیز یک 
منبع نزدیک به وزارت دفاع روس��یه گفته اس��ت که 
دیدار سینگ از مسکو  به دلیل سیاست های دهلی نو 
نس��بت به تقویت همکاری های دفاعی دو طرف بسیار 

مهم است.

عمان: س��لطان قابوس بن س��عید با ص��دور فرمانی 
دبیرکل مجلس شورا و اعضای مجلس دولتی سلطنت 
عمان را تعیین کرد.س��لطان قابوس بن سعید فرمان 
مرب��وط ب��ه تعیین اعض��ای مجلس الدول��ة )مجلس 
اعالی قانونگذاری( متش��کل از ۸۶ نف��ر از جمله ۱۵ 
زن را ص��ادر کرد.دو مس��ئول دولتی س��ابق و برخی 
شخصیت های اجتماعی و آکادمیک در ترکیب جدید 
مجل��س حضور دارند و تع��داد اعضای این مجلس در 

دوره قبلی ۸۴ نفر با ۱۰ زن بودند.

افغانستان: روند بازشماری آرای هشت هزار و دویست و 
پنجاه و پنج شعبه اخذ رای در سی و چهار استان افغانستان 
با حضور ناظران و اصحاب رسانه آغاز شد. »حبیب الرحمان 
ننگ« رییس اجرایی کمیسیون انتخابات افغانستان گفت: 
روند بازشماری آرای هشت هزار و دویست و پنجاه و پنج 
شعبه اخذ رای در سی و چهار استان این کشور با حضور 

ناظران و اصحاب رسانه  آغاز شد.

مصر:وزیر خارجه مصر در پاس��خ به اظهارات اردوغان 
ک��ه گفته بود ترکیه هرگز مثل لبیی، س��وریه و مصر 
نخواهد ش��د گفت که س��خنان او »مضحک« است و 

مصر هرگز مانند ترکیه نیست. 

ذرهبین

  دالالن زمین های قدس، 
غسل و کفن نمی شوند

خطیب مسجداالقصی فتوای تحریم فروش زمین های 
قدس به صهیونیست ها یا افراد نزدیک به آنها را تکرار 
کرد و عام��الن مرتبط به این اقدام را »دالالن مجرم، 

خائن و فروشنده های گمراه« خواند.
»عکرم��ه صبری« خطی��ب مس��جداالقصی و رئیس 
هی��ات عالی اس��المی قدس اعالم ک��رد، معامله هایی 
برای فروش و واگذاری اراضی فلس��طینی ها در قدس 
از طری��ق دو وکی��ل اردن��ی در جریان اس��ت.عکرمه 
صبری در س��خنرانی خود ضمن اشاره به معامله های 
جدی��د برای ف��روش ام��الک و من��ازل اهالی قدس، 
عامالن مرتبط به این اق��دام را »دالالن مجرم، خائن 
و فروش��نده های گمراه« خواند.وی افزود: یکی از وکال 
تعقیب ش��ده و قرارداد فروش امالک قدس لغو ش��ده 
است؛ باید تمام افراد مشکوک را تحت پیگرد قرار داد 
و مانع از این قراردادها شد. این قراردادهای مشکوک 
از طریق دفاتر وکالی مزدور در اردن انجام می ش��ود.

عکرمه صبری بر فتوای تحریم واگذاری امالک قدس 
تأکی��د کرد و گفت، عامالن این اقدام »غس��ل و کفن 
نمی ش��وند و بر پیکر آنها نماز خوانده نمی شود«. سال 
گذش��ته پس از افشای نقش امارات در خرید زمین و 
امالک در ش��هر قدس )ش��رقی(  و تحویل آن به رژیم 
صهیونیس��تی،  ابع��اد جدیدی از این ط��رح و عناصر 
دیگر آن روش��ن و سندی از فروش زمینی در نزدیکی 

سفارت آمریکا در قدس اشغالی فاش شد.
خبر دیگر از فلسطین آنکه در عملیات شهادت طلبانه 
جدید فلس��طینیان در جنوب فلس��طین اش��غالی، ۳ 
صهیونیست زخمی شدند. همچنین ۳ اسیر فلسطینی 
در اعتراض به بازداشت موقت خود در زندان های رژیم 
صهیونیس��تی، همچن��ان در اعتصاب غذا به س��ر می 
برند. در این میان نظامیان رژیم صهیونیس��تی دیروز 
مناطق مختلف کرانه باختری را هدف یورش وحشیانه 
خود قرار دادند. به دنبال این حمله وحشیانه درگیری 

شدیدی میان صهیونیست ها و فلسطینیان درگرفت.

نیمچهگزارش

تشکر مودی از عمران خان 
»نارندرا مودی« نخس��ت وزیر هند از »عمران خان« نخس��ت وزیر پاکستان برای 
همکاری در زمینه بازدید بدون روادید زائران هندی از یک نیایشگاه سیکها که 

در خاک پاکستان قرار دارد، تشکر کرد.
خبرگزاری »اس��پوتنیک« به نقل از مودی نوش��ت: »می خواهم از عمران خان  
ب��ه خاطر احترام ب��ه عقاید هند، تش��کر کنم. من از او برای همکاریش تش��کر 
می کنم.«پی��ش از ای��ن پاکس��تان و هن��د توافقنام��ه تاریخ��ی »گ��ذرگاه مذهبی 
کارتارپور« را امضا کردند. این پیمان دسترس��ی بدون روادید ش��هروندان هندی را به 
ش��هر »کارتارپور« در شرق پاکستان فراهم می کند. کارتارپور مقدس ترین مکان جامعه 
»س��یک های« هند اس��ت که در آن آرامگاه »گورونانک« بنیانگذار آیین سیک در آنجا 
واقع ش��ده اس��ت. امضای این پیمان زمانی صورت می گیرد که هند و پاکس��تان بر سر 

کش��میر درگیر هس��تند.

اروپایی ها از اردوغان می ترسند
رئیس جمهوری سوریه تاکید کرد که روابط میان اروپایی ها و رئیس جمهوری 
ترکیه دوگانه است.بش��ار اس��د رئیس جمهوری سوریه با ش��بکه RT به زبان 
انگلیس��ی یک مصاحب��ه انج��ام داده و در آن به تحوالت این کش��ور پرداخته 

است.
اس��د در این مصاحبه تاکید کرد: اکثر آوارگان موجود در س��وریه تابعیت سوری 
دارند اما در میان آنها افرادی هستند که از مناطق مختلف جهان به این کشور آمده 
اند. الزم به ذکر اس��ت که وی تاکید کرد: روابط میان اروپایی ها و رجب طیب اردوغان 
رئیس جمهوری ترکیه دوگانه اس��ت آنها از یک س��و از او خوششان نمی آید و از سوی 
دیگر به او احتیاج دارند. همچنین اس��د تصریح کرد: فرس��تادن آوارگان به اروپا اقدامی 
خطرناک اس��ت اما حمایت از تروریسم خطرناکتر است. قرار است مشروح این مصاحبه 

روز دوشنبه در ساعت هشت صبح به وقت محلی منتشر شود.

مورالس: منتخب مردم بولیوی هستم 
به دنبال اعتراضات در بولیوی بعد از اعالم نتیجه انتخابات اخیر ریاست جمهوری 
که تاکنون سه کش��ته بر جا گذاشته، »اوو مورالس« گفت: »من منتخب مردم 

بولیوی هستم و استعفا نخواهم داد«.
در سومین روز از اعتراضات به اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری بولیوی و اعالم 
پی��روزی »اوو مورالس« رئیس جمهور کنونی در آن، دادگاه انتخاباتی بولیوی ضمن 
رد ادعاها درباره نادرس��تی شمارش آرا، بر صحت نتیجه انتخابات تاکید کرده است. اوو 
مورالس رئیس جمهور بولیوی در واکنش به اظهارات »کارلوس مسا« نامزد ناکام انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور و مواضع مداخله جویانه برخی کشورهای خارجی از قبیل آمریکا 
درباره این انتخابات، درخواست ها برای استعفا از ریاست جمهوری را رد کرده است.مورالس 
گفت: »)احزاب( راستگرا می گویند که اوو )موارلس( باید استعفا دهد اما می خواهم به شما 

خواهران و برادران، همه مردم بولیوی و جهان بگویم که من استعفا نخواهم داد. 

علی تتماج 

پیمان آتالنتیک ش��مالی ) ناتو( با پایان جنگ جهانی دوم با 
محوریت کش��ورهای اروپایی و آمریکا با هدف آنچه مقابله با 
خطر کمونیس��م شوروی نامیده می شد تشکیل شد.  در دهه 
۱99۰ با فروپاشی شوروی سابق عمال پیمان نظامی ورشو که 
ناتو به بهانه آن شکل گرفته بود دیگر کارکرد خود را از دست 
داده ب��ود اما بانیان آن بویژه آمری��کا با بازتعریف کارکرد ناتو 
و گس��ترش حوزه فعالیت آن ب��ه ادامه حیات آن پرداختند و 

حتی تالش کردند تا آن را پلیس جهان و جایگزین نیروهای 
سازمان ملل معرفی نمایند که نتیجه آن را در جنگ بوسنی، 

افغانستان و لیبی و... می توان مشاهده کرد.
 نکت��ه قابل توجه آنک��ه اخیرا امانوئل ماک��رون رئیس جمهور 
فرانسه در سخنانی در باب ناتو می گوید آنچه که در حال حاضر 
تجربه می کنیم، چیزی جز مرگ مغزی ناتو نیست. هیچ شکلی 
از هماهنگی در تصمیم های راهبردی میان آمریکا و ش��رکای 
اروپایی این کش��ور در ناتو وجود ندارد و در حال حاضر ش��اهد 
تجاوز بدون هماهنگی ترکیه، یکی از شرکای ناتو، به منطقه ای 

هستیم که منافع ما را در معرض خطر قرار داده است. 
حال این س��وال مطرح است که چرا ماکرون چنین صحبتی را 
مطرح کرده است و آیا واقعا ناتو به چنین سرنوشتی دچار شده 
اس��ت؟ پاسخ به این پرس��ش را در اساسنامه ناتو و عملکرد آن 
د صحنه جهانی می توان جستجو کرد. ناتو مامور تامین امنیت 

برای اروپا و در یک دهه اخیر کانون امنیت جهانی معرفی شده 
اس��ت که حتی در حوزه س��ایبری و هسته ای و مواد مخدر نیز 
ورود می کند. نخست آنکه نگاهی به ساختار ناتو نشان می دهد 
که پیمان بر خالف ادعاهای مطرح ش��ده عمال نتوانسته دارای 
یک انس��جام و اتحاد باشد چنانکه اکنون آنها حتی نتوانسته اند 

در تدوین بودجه به یک نظر واحد دست یابند. 
آمریکا در یک سوی معادله تالش دارد تا ناتو را با ادعای افزایش 
سهم عضویت، به بازاری برای فروش تسلیحات آمریکایی مبدل 

سازد.
 اختالف��ات درونی ناتو چنان اس��ت که عم��ال اجماعی در باب 
تحوالت جهانی در ناتو وجود ندارد. دوم آنکه برخالف گذش��ته 
مردم اروپا دیگر آن نگاه ناجی را به ناتو نداشته و بر این عقیده اند 
که ناتو موجب شده تا بودجه های کشورشان صرف هزینه های 
نظامی آمریکا ش��ود و با همین نگاه نیز رویکردی منفی به ناتو 

دارند. بسیاری از دولت های اروپایی برای حفظ موقعیت مردمی 
خود به دنبال فاصله گرفتن از ناتو هستند. نکته مهم آنکه نگاه 
منفی به روسیه نیز در بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر وجود 
ندارد و این موجب شده تا از همگرایی با ناتو که تحریک کننده 
روس��یه از خودداری کنند.  س��وم آنکه زمان��ی جهانیان ناتو را 
ناجی صلح و امنیت می دانستند حال آنکگه عملکرد ناتو اشتباه 
بودن این نگاه را اثبات کرد. جنایات ناتو در بوس��نی، افغانستان 
و لیبی و کش��ورهای آفریقایی این حقیقت را آشکار ساخت که 
ناتو صرفا مولفه ای برای اس��تعمارگری غرب است. این حقیقت 

موجب دوری افکار عمومی جهان از ناتو شد.
 با توجه به این حقایق می توان گفت که این س��خن ماکرون 
که ناتو ضربه مغزی ش��ده است امری درست است چرا که نه 
انس��جام درونی دارد و نه محبوبیت بیرونی که عمال ناتو را از 

یک ناجی به یک ریشه بحران مبدل ساخته است. 

یادداشت

گروهی از اهالی ُکرد س��اکن مناطق ش��مال شرقی سوریه، 
کاروان نظامی ترکیه را که مش��غول گش��ت زنی مشترک با 

روس ها بود، سنگ باران کردند.
کاروان خودروهای زره��ی و نظامیان ترکیه ای که در حال 
اجرای سومین گش��ت مشترک با کاروان نظامی روسیه در 
مناطق مرزی شمال سوریه بودند، توسط گروهی از ُکردهای 
این منطقه س��نگ باران شدند.مردم ُکرد سوریه که طی دو 
س��ال اخیر از تجاوزه��ای نظامی آنکارا، ب��ه بهانه مبارزه با 
تروریست های داعشی و شبه نظامیان ُکرد یگان های مدافع 
خلق )ی.پ.گ(  و نیروهای دموکراتیک س��وریه )س.د.ف( 
ش��دیدا آسیب دیده اند، اعتراض خود را به حضور ترکیه در 
خاک کشورشان با پرتاب سنگ نشان دادند.خبرنگار شبکه 
»س��ی. بی. اس« از سوریه گزارش داد که مردها برای وارد 
کردن آس��یب حداقلی به خودروهای زرهی ترکیه چکش و 
پُتک پرتاب می کردند. زنان ُکرد از س��نگ و کلوخ استفاده 
ک��رده و حتی ک��ودکان نیز با پرتاب تخم مرغ به اس��تقابل 
نظامی��ان ترکیه ای رفتند که چندی پیش مناطق ش��مالی 

سوریه را گلوله باران می کردند.
در این میان »مولود چاووش اوغلو« وزیر امور خارجه ترکیه 
روز جمعه گفت که آنکارا توطئه بزرگی را در سوریه خنثی 
کرد. وی که طی مراسمی در آنتالیا صحبت می کرد، گفت: 
میز را بر س��ر آنه��ا برگرداندیم و این موض��وع فقط درباره 
تروریس��ت ها نبوده بلکه توطئه کس��انی که به دنبال ایجاد 

یک دولت تروریستی بودند نیز خنثی کردیم. چاووش اوغلو 
ک��ه در جمع اعضای هالل احم��ر ترکیه صحبت می کرد از 
کمک این نهاد امدادرس��انی به ح��دود ۳۰ هزار نفر در دو 
منطقه تل ابیض و راس العین در ش��مال س��وریه خبر داد.
ارت��ش ترکیه به همراه تروریس��ت های موس��وم به »ارتش 
آزاد« س��وریه از هفده مهر ماه عملی��ات نظامی خود را در 
شمال س��وریه و با هدف دور کردن خطر شبه نظامیان کرد 
س��وریه آغاز کردند. هش��ت روز پس از ای��ن عملیات )۲۵ 
مه��ر( آنکارا و واش��نگتن توافق کردند ک��ه ترکیه به مدت 
۱۲۰ س��اعت عملیات خود را متوقف کند تا ش��به نظامیان 

»یگان های مدافع خلق« ُکرد از منطقه امن خارج شوند.
خبر دیگر آنکه تروریس��ت های وابس��ته ب��ه ترکیه از صبح 
امروز حمالت خود را در چند منطقه در اس��تان الحس��که 
علیه ارتش سوریه و ش��به نظامیان ُکرد آغاز کرده اند. مرکز 
موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه –نزدیک به معارضان- 
گ��زارش داد ک��ه این »حمالت ش��دید« به روس��تای »تل 
ش��عیر« صورت گرفته است؛ روستایی که بین مناطق »تل 
تمر« و »أبو رأسین« در الحسکه قرار دارد. دیدبان خبر داد 
که این درگیریها با ش��به نظامیان ُکرد موسوم به »نیروهای 
دموکراتیک س��وریه« صورت گرفته آغاز شده است. دیدبان 
همچنی��ن خبر داد ک��ه در جریان درگیری ه��ا، پهپادهای 
ترکی��ه نیز چندین منطق��ه را در حد فاصل تل تمر و رأس 

العین بمباران کردند.

استقبال از کاروان نظامی ترکیه با سنگ و تخم مرغ 
یک روزنامه یمنی از تس��لیم طرح صل��ح انصاراهلل یمن به 

عربستان سعودی خبر داد و برخی مفاد آن را فاش کرد.
روزنامه یمنی »االخبار الی��وم«، به نقل از منابع آگاه اعالم 
کرد، هیأتی از صنعاء هفته گذش��ته به عربس��تان سعودی 
رفت��ه و طرحی برای توق��ف جنگ به مقامات این کش��ور 
تحویل داده اس��ت. »علی الکجالنی« و »حسین العزی« دو 
ت��ن از اعضای ارش��د انصاراهلل در ابتدای هفته گذش��ته به 

عربستان رفته اند و چهارشنبه آن را ترک کرده اند.
ریاض تا پیش از حمله تالفی جویانه یمن به تأسیسات نفتی 
وابسته به شرکت آرامکو )بزرگ ترین شرکت نفتی جهان( هر 
گونه پیشنهاد و درخواست صنعاء برای مذاکره و پایان دادن به 
جنگ را رد می کرد اما بعد از این حمله، و ناتوانی سامانه های 
پدافندی آمریکایی ریاض برای حمایت از تأسیس��ات حیاتی 
خود، دولت س��عودی را واداش��ت که گزینه های پایان تجاوز 
به یمن را بررسی کند.اخبار الیوم افزود: بارزترین موادی که 
در ابتکار حوثی ها آمده، عقب نش��ینی از مرزهای سعودی به 
عم��ق یمن در مس��افتی حدود ۳۰ ت��ا ۴۰ کیلومتر و دادن 
ضمانت های��ی با نظارت بین المللی ب��رای عدم تعرض به این 
کش��ور اس��ت.طبق این گ��زارش، در مقابل، عربس��تان باید 
جنگ علیه یمن و حمایت از ش��به نظامیان وابسته به دولت 
منصور هادی را پایان دهد و متعهد ش��ود هزینه بازس��ازی 
زیرساخت های تخریب شده بر اثر جنگ را پرداخت می کند.

اخبار الیوم در ادامه نوشت، طرف سعودی پذیرفته این طرح 

پیشنهادی را مورد بررسی قرار دهد.
این روزنامه افزود، آمریکا و انگلیس نیز با اعمال فش��ار قصد 
دارند عربستان را به سمت مذاکره مستقیم با انصاراهلل برای 
امضای توافق صلح س��وق دهند. هفته گذش��ته خبرگزاری 
فرانسه به نقل از این مسئول سعودی که نامش را ذکر نکرد 
نوش��ت: »ما از س��ال ۲۰۱۶ کانالی باز با حوثی ها ]جنبش 
انص��اراهلل[ داریم و این تماس ه��ا را برای حمایت از صلح در 
یمن ادامه می دهیم« خبر دیگر آنکه انگلیس به رغم مخالفت  
گس��ترده افکار عمومی با همکاری های نظامی این کشور و 
عربس��تان، همچنان ب��ه نیروهای س��عودی آموزش نظامی 
می ده��د. »مارک لنکس��تر« معاون وزیر دف��اع انگلیس در 
پاس��خ کتبی به سؤال »لوید راسل- مویل« نماینده مجلس 
عوام درباره سطح همکاری های نظامی لندن با ریاض، اعالم 
کرد؛ ارتش این کش��ور آموزش ه��ای نظامی مختلفی را به 
گارد س��لطنتی عربس��تان ارائه می دهد. وی مدعی شد که 
آموزش های ارائه ش��ده، با قوانین حقوق بش��ری و استفاده 
متناسب از زور بر اساس قواعد امنیتی دولت مطابقت دارد.

خبر دیگر آنکه سخنگوی نیروهای مسلح یمن از ساقط کردن 
یک فروند پهپاد ائتالف متج��اوز در منطقه  »الصوح« نزدیک 
به نجران خبر داد. همچنین گروه موس��وم به شورای جوانان 
انقالب یمن هم توافق عربستان و امارات برای تقسیم قدرت در 
جنوب یمن موسوم به »توافق ریاض« را پاداشی به اشغالگری 
امارات و مقدمه ای برای کشمکش های بی انتها توصیف کرد. 

شروط صنعاء برای توقف جنگ

س��فر رئیس جمه��ور آمری��کا به ش��هر آتالنتا با 
اعتراض ها و تظاهرات ساکنان این شهر مواجه شد

سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شهر 
آتالنتا با اعتراض ها و تظاهرات ساکنان این شهر 
مواجه ش��د و صد ها نفر از ساکنان این شهر در 
نزدیکی مرکز کنگره جهانی محل حضور ترامپ 
تجم��ع کردند و ش��عار هایی مانند وی را زندانی 
کنید! ترامپ را به زباله دانی بیندازید! ترامپ را 

استیضاح و برکنار کنید! سردادند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تالش می کند 
جامع��ه سیاهپوس��ت آمری��کا را ض��د مهاجران 
در این کش��ور تحریک بکند و مدعی اس��ت که 

دموکرات ها بیش از آن که به وضع آمریکایی های 
آفریقایی تبار توجه کنند به وضع کس��انی که از 
خارج وارد این کشور می ش��وند توجه می کنند. 
ترامپ همچنین در جریان س��فر به شهر آتالنتا 
تالش کرد سیاهپوس��ت ها را متقاعد بکند که از 
وی حمایت بکنند، اما س��اکنان ش��هر آتالنتا به 
ش��دت از سیاس��ت ها و اقدامات ترامپ در قبال 

سیاهپوست ها ناراضی هستند.

»ریچارد روز« رئیس انجمن ملی توس��عه حقوق 
رنگی��ن پوس��ت ها در آمری��کا و یکی از ش��رکت 
کنندگان در اعتراض ها به س��فر دونالد ترامپ به 
آتالنتا گفت: »دونالد ترامپ برای جلب توجه ها به 
سمت خودش به شهر آتالنتا سفر می کند، چون 
این شهر از نظر حقوق بشر در میان شهر های دیگر 
کامال برجسته اس��ت. انجمن ملی توسعه حقوق 
رنگین پوس��ت ها در این شهر تاسیس شده است. 

آتالنتا شهر دکتر کینگ فعال برجسته حقوق بشر 
است به همین علت دونالد ترامپ قصد دارد به این 
شهر سفر بکند و هدف وی هم صرفا جلب توجه ها 
به سمت خودش است. »خانم »ساگلوی کوتلیار« 
یکی دیگر از معترضان به س��فر دونالد ترامپ به 
ش��هر آتالنتا گفت: »دونالد ترامپ این جا است و 
من از رفتار وی و انفعال وی در برابر روسیه در هر 
حوزه ای و تالش وی برای مداخله مجدد روس��یه 
در انتخابات ما و مداخله در اوکراین متنفر هستم. 
وی فرد بزدلی اس��ت که تالش نمی کند از طریق 
قانونی برنده بش��ود و من تقریبا از هر آن چه که 

وی انجام می دهد متنفر هستم. »

ریچ��ار روز رئی��س انجمن ملی توس��عه حقوق 
سیاهپوس��تان گفت: »این رئی��س جمهور برای 
آمریکا فاجعه بار بوده اس��ت. عالوه بر آن وی به 
شدت دروغگوس��ت. وی ریاست جمهوری خود 
را با دروغ های متوالی ش��روع کرده است. زمانی 
می گفت: مکزیکی ها هزینه س��اخت دیوار مرزی 
می��ان آمری��کا و مکزیک را خواهن��د پرداخت. 
اکن��ون هم ت��الش می کند از تواف��ق موجود با 
رئیس جمهور اوکراین برای دستیابی به اهداف 
شخصی استفاده بکند و منابع مالی که از طریق 
مالیات شهروندان آمریکایی جمع آوری می شود 

برای فعالیت های تبلیغاتی خود استفاده بکند. 

ابعاد جدیدی از نقش عربستان در ناآرامی های عراق آشکار شد 

میزبانی سعودی از دختر صدام 

گزارش
در اقدام��ی که بس��یاری آن را ف��از جدید دخالت س��عودی 
در بح��ران عراق می دانند، خالد بن فیصل آل س��عود س��فیر 
عربس��تان در امان«از رغد صدام حسین دختر رئیس جمهور 
مع��دوم عراق برای س��فر به ریاض در ماه آین��ده و حضور در 

کنفرانس»عراق..چشم اندازهای آینده« دعوت نموده است. 
بسیاری از فعاالن سیاس��ی عراقی با استناد به مدارک بدست 
آمده و همچنین جهت گیری رسانه های سعودی برای ایجاد 
خش��ونت و در گیری، ریاض را متهم اصلی مصادره اعتراضات 
اقتصادی برحق مردم و هدایت تظاهرات به س��مت اشوب می 
دانند دعوت عربس��تان از دختر صدام حسین برای شرکت در 
کنفرانس ریاض با موضوع عراق، ظن پش��تیبانی ال س��عود از 
جریانات وابس��ته به حزب منحله بعث ب��رای ایجاد ناامنی در 
تظاه��رات مردمی اخیر عراق را تقویت کرده اس��ت. مرجعیت 
دینی درعراق با انتش��ار بیانیه ای با تاکید بر ضرورت مسالمت 
آمی��ز بودن اعتراضات ،درخص��وص اقدامات برخی طرف های 
داخلی و خارجی که در دهه های گذش��ته عامل محنت های 
عراق و س��رکوب ملت بوده و اکنون بدنبال مصادره اعتراضات 

هستند، هشدارداد.
این اق��دام در حالی صورت می گیرد که نخس��ت وزیر عراق در 
نامه ای سرگش��اده به مرجعیت، با بیان اینکه قصد تغییر مهمی 
در کابین��ه و اص��الح قان��ون انتخاب��ات را دارد، تأکید کرد که 
اعتراض��ات کمک کرد که سیاس��یون عراق، تغیی��ر را بپذیرند. 
»عادل عبدالمهدی« نخس��ت وزیر عراق امروز ش��نبه در پاسخ 
ب��ه بیانیه نماینده آیت اهلل »س��ید علی سیس��تانی« مرجعیت 
عالی ش��یعیان عراق، بیانیه ای صادر کرد.عبدالمهدی با اش��اره 
به اینک��ه بیانیه مرجعیت دینی ع��راق در تأیید حق تظاهرات 
مس��المت آمیز، ابراز عقیده و به حاش��یه ران��دن عناصر مخرب 
داخلی و خارجی است که قصد دارند روند تظاهرات را منحرف 
کنند، تأکید کرد که دولت عراق از این فرصت ارزش��مند برای 

اصالح بنیادین در مبارزه با فساد و اقدامات خدماتی، اقتصادی، 
امنیتی، انتخاباتی و قانون اساسی استفاده خواهد کرد تا عملکرد 
آن بهبود یابد و به دولت خدمتگزار و حامی منافع ملت تبدیل 
شود، نه دولتی که فقط منافع احزاب و قدرتهای سیاسی حاکم 
را در نظر داش��ته باش��د. وی با بیان اینکه پس از واکنش اخیر 

مرجعیت، تمامی مردم عراق از آن استقبال کردند، تصریح کرد، 
ملت عراق در طول تاریخ، جنبش های بس��یاری به خود دیده، 
ولی این برای نخس��تین بار اس��ت که جوانان، رهبری آن را بر 
عهده دارند تا ما را به سوی بازبینی کامل وضعیت کشور سوق 
دهد. دفتر عبدالمهدی این بیانیه را منتشر و تأکید کرد که این 

جنبش، پیروزمندانه آغاز ش��د و به پایان نخواهد رسید تا اینکه 
ب��ه اصالح بنیادین امور در عراق بدل ش��ود؛ لذا این اعتراضات، 
کودتایی نیس��ت که منافع خاصی را در پی داش��ته باشد، بلکه 
موج خروش��انی از اعماق آگاهی ملت عراق و جریان جوانان آن 
اس��ت. وی با بیان اینکه تمام تالش ها برای منحرف کردن این 
جنبش و س��وق دادن آن به سمت خشونت و تخریب، بی فایده 
بوده اس��ت، خاطر نشان کرد، ملت عراق در پایان با همبستگی 
جوانان و نیروهای خود و با نظارت مرجعیت عالی دینی و افراد 
مخلص در کش��ور به پیروزی رسیده و به اهداف مهمی که این 

جنبش برای تحقق آن، آغاز شد، دست می یابد.
خب��ر دیگ��ر از عراق آنک��ه فرماندهی عملی��ات نینوی، حمله 
موش��کی به یک پایگاه نظامی در جنوب این اس��تان را تالش 
داعش برای یافتن منفذی به منظور باالبردن روحیه عناصرش 
توصیف کرد.  س��رتیپ »نومان الزوبع��ی«  فرماندهی عملیات 
نینوی )به مرکزیت موصل( درباره حمله  موش��کی روز گذشته 
)جمعه ۸ نوامبر( به س��وی پای��گاه نظامی »القیارة« در جنوب 
موصل، توضیحات جدیدی ارائه کرد. وی گفت، سه خودرویی 
که از آنها ۱۷ موش��ک به سوی پایگاه القیاره شلیک شده بود، 
هدف ق��رار گرفته و از بین رفته اس��ت. خب��ر دیگر آنکه یک 
مقام عراقی گفت، با وجود مطرح بودن اس��امی چند نفر برای 
جایگزینی نخس��ت وزیر فعلی، هیچ کدام مقبول همه نیستند. 
از همی��ن رو طرح اعطای فرصت مجدد به نخس��ت وزیر برای 
احقاق حقوق ش��هروندان مطرح اس��ت. این مقام عراقی گفته 
است: از روزهای نخست آغاز تظاهرات، اسامی بیش از پنج نفر 
به عنوان جایگزین های نخس��ت وزیر مطرح بود که برخی هم 
از ش��خصیت های مقیم خارج عراق بودند، اما فراکس��یون های 
اصلی پارلمان نظیر سائرون و الفتح با آنها موافق نبوده و آنها را 
برای جامعه معترض عراق قانع کننده ندانستند یا اینکه برخی 

مخالفت های حزبی یا شخصی با برخی از آنها وجود داشت.

جاده بیراهه ناتو 

رئیس جمهور آمریکا برای انتخابات دست به دامان سیاه پوستان شد
تظاهرات ضد ترامپ در آتالنتا


