
لیبی: وزیر خارجه دولت موقت لیبی )ش��رق( نسبت 
ب��ه برق��راری روابط عادی می��ان این کش��ور و رژیم 
صهیونیستی ابراز امیدواری کرد.»عبدالهادی الحویج« 
وزی��ر خارجه دولت موقت لیبی )ش��رق( در گفتگو با 
روزنام��ه صهیونیس��تی معاریو در جریان س��فرش به 
پاریس اب��راز امیدواری کرد که لیب��ی رابطه عادی با 

رژیم صهیونیستی داشته باشد.

چین: رس��انه رسمی چین می گوید این کشور تنها به 
ش��رطی حاضر به اجرای مرحله نخست توافق تجاری 
با آمریکا است که طرف مقابل همه تعرفه های گمرکی 
علیه پکن را بردارد. روزنامه گلوبال تایمز چین به نقل 
از مناب��ع آگاه پیش ش��رط اجرای فاز نخس��ت توافق 
تجاری پکن- واشنگتن را لغو همه تعرفه های تحمیلی 

آمریکا عنوان کرد.

عربستان: عربس��تان سعودی به طور رسمی ریاست 
گ��روه ۲۰ را برعه��ده گفت و برای نشس��ت س��ران 
کش��ور های عضو آماده می شود. این نشست قرار است 
۲۱ و ۲۲ نوامبر )اول و دوم آذر( س��ال ۲۰۲۰ برگزار 
شود.عربستان سعودی قرار است در مدتی که ریاست 
گ��روه ۲۰ را برعه��ده دارد بی��ش از ۱۰۰ نشس��ت و 
کنفرانس در س��طح وزرا و همچنین سطح نمایندگان 

دولت و گروه های ارتباطی برگزار کند.

آلمان: هزاران نفر از مردم آلمان در اعتراض به کنگره 
دو روزه ح��زب راس��ت گرای »آلترناتیو ب��رای آلمان« 
)AfD( به خیابان های ش��هر »براونش��وایگ« آمدند.
بیش از ۱۵ هزار نفر در تظاهرات علیه کنگره این حزب 
شرکت کردند. تاکنون هیچ گزارشی از وقوع حادثه ای 

در جریان این اعتراضات گزارش نشده است.

ذرهبین

مداخله گری نظامی انگلیس عامل تشدید تروریسم
رهبر حزب کارگر انگلیس گفت مداخالت نظامی مکرر این کشور در کشورهای 
مختلف، بیش از این که به حل مش��کالت تروریس��م منتج شود، آن ها را تشدید 

کرده است.
»جرمی کوربین« رهبر حزب کارگر انگلیس روز یکشنبه گفت، مداخالت نظامی 
مکرر ارتش انگلیس بیش��تر موجب »تشدید« مشکالت مربوط به تروریسم شده 
است تا »حل« آن ها.کوربین در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی، در آستانه برگزاری 
نشست سران »پیمان آتالنتیک شمالی« )ناتو( گفت »مبارزه علیه ترور، آشکارا شکست 
خورده اس��ت«.کوربین گفت، مردم جه��ان در »عواقب حمله به عراق زندگی می کنند« 
ک��ه وی با آن مخالف ب��ود. مخاطراتی که انگلیس با آن مواجه اس��ت به »دنباله روی از 
دونالد ترامپ« و سیاس��ت های خارجی دولت »بوریس جانس��ون« نخست وزیر انگلیس 
»گره خورده است«. »مداخله گری های مکرر ارتش بریتانیا در شمال آفریقا، خاورمیانه و 

جنوب آسیا بیش از آن که مشکالت را حل کند آن ها را تشدید کرده است«.

تظاهرات گسترده برای برکناری نتانیاهو
هزاران تن با تجمع در مرکز تل آویو خواهان استعفای بنیامین نتانیاهو، نخست 
ویر رژیم صهیونیس��تی شدند.در هفته گذشته نیز ۱۵۰۰ اسرائیلی در تل آویو با 
برپایی تظاهراتی خواستار اس��تعفای بنیامین نتانیاهو شدند.این تظاهرات پس 
از آن برگزار ش��د که دادس��تان کل رژیم صهیونیس��تی علیه نتانیاهو به اتهام 
فس��اد، رشوه و خیانت در امانت رس��ما اعالم جرم کرد. تظاهرات مشابهی نیز در 
شهر »بیتاح تکفا« واقع در مرکز اراضی اشغالی برگزار شد.»یوآو کیچ« عضو کنست 
)پارلم��ان رژیم صهیونیس��تی( که یک��ی از نمایندگان حزب لیکود به ریاس��ت بنیامین 
نتانیاهو است، به طورعلنی علیه نخست  وزیرش موضعگیری کرد و تبدیل به سومین هم 
حزبی نتانیاهو در کنس��ت شده که خواس��تار به چالش کشیدن ریاست او بر این حزب 
ش��ده اس��ت. یوآو کیچ قانونگذار عضو حزب لیکود در پارلمان رژیم صهیونیس��تی طی 
مصاحبه امروز یکش��نبه خود با »رادیو ارتش« علیه بنیامین نتانیاهو رئیس حزب لیکود 

و نخست  وزیر این رژیم موضعگیری کرد.

هشدار بایدن به مردم آمریکا
نامزد پیش��تاز دموکرات ه��ا در انتخابات س��ال ۲۰۲۰ آمریکا اع��الم کرد باقی 
ماندن دونالد ترامپ به مدت ۸ س��ال در کاخ  سفید بر هویت ملت آمریکا تاثیر 

می گذارد.
ج��و بایدن، معاون رئیس جمهور پیش��ین آمریکا )باراک اوباما( و نامزد پیش��تاز 
دموکرات ها در انتخابات سال ۲۰۲۰ این کشور در یک سلسله توئیت گفته است 
باقی ماندن دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به مدت ۸ س��ال در کاخ س��فید بر 
هویت ملت آمریکا تاثیر می گذارد و این خطری بزرگ برای این کش��ور اس��ت که نباید 
اتفاق بیفتد. بایدن با اش��اره به اینکه ترامپ درکی از احس��اس و خواس��ته مردم آمریکا 
ندارد، گفت ترامپ در حال کار کردن روی اولویت های دولت خود اس��ت که در خدمت 
ثروتمندان اس��ت.او در توئیت دیگری نوش��ت: »مشخص است که رئیس جمهور ترامپ 
برای چه کس��انی کار می کند. دولت وی کاهش عظی��م مالیات را برای افراد ثروتمند و 

شرکت ها در اولویت قرار داد «
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عراق که از سال ۲۰۰3یعنی از زمان حضور نیروهای آمریکایی 
در این کش��ور، روی آرامش ندیده  ط��ی هفته های اخیر وارد 
چالش های جدیدی ش��ده اس��ت. چالش هایی که می تواند بار 

دیگر فضای ناامنی را بر عراق حاکم سازد که احیای گروه های 
تروریس��تی و دخالت آمریکا ب��ه بهانه مقابله با تروریس��م از 
پیامده��ای آن خواهد بود. مردم عراق در اعتراض به وضعیت 
معیش��تی و اجتماعی تظاهرات های مس��المت آمیزی را آغاز 
کردند که با تحرکات مشکوک به آشوب کشیده شده و فضایی 
از بحران را بر عراق حاکم ساخته است. سرانجام نیز روز شنبه 
عبدالمهدی نخست وزیر عراق استعفا خود  را تقدیم پارلمان 
کرد. حال این س��وال مطرح اس��ت که باتغییر نخست وزیر و 
حتی کابینه آیا مش��کل عراق رفع خواهد ش��د؟ پاسخ به این 
پرس��ش را در بررسی روند ناآرامی های عراق می توان جستجو 
کرد. نخس��تین مسئله آن است که در فضای بحرانی و ناامنی 
هی��چ اق��دام اصالحی نمی توان صورت داد چ��را که امنیت و 

حفظ یکپارچگی کشور اولویت اصلی و مهم می شود. 
بر این اساس راهکار اولیه برای تحقق مطالبات مردمی برقراری 

ثبات و امنیت است و این امر در فضای مه آلود اعتراضی امکان 
پذیر نمی باش��د. نکته دوم آنکه ازیابی حقیقی تحوالت عراق 
نشان می دهد که مجموعه ای از جریان های معارض داخیل با 
محوریت بازماندگان حزب بعث به سرکردگی دختر صدام، در 
کنار گروه های تروریستی با حمایت محافل رسانه ای و سیاسی 
صهیونیستی، ارتجاع عربی و غربی با سوء استفاده از مطالبات 
مردم��ی به دنبال حفظ بحران در عراق و حتی تغییر نظام در 
این کش��ور هستند. خارج س��اختن عراق از جبهه مقاومت و 
روابط با کش��ورهای بزرگ منطق��ه همچون ایران و در نهایت 
تبدیل عراق به کشوری دست نشانده و بدون استقالل واقعی، 
از اهداف این طیف اس��ت که با موج س��واری بر اعتراض های 
مردم��ی به دنبال این فرآیند هس��تند. تا زمان��ی که این نوع 
رفتارها از سوی این ترکیب صورت می گیرد تغییر نخست وزیر 

و کابینه نیز نمی تواند حالل مشکالت عراق باشد. 

حال این س��وال مطرح اس��ت ک��ه راهکار نهای��ی برای حل 
چالشهای عراق چیس��ت؟ اصل مهم برقراری امنیت و فضای 
آرامش اس��ت که با خ��روج معترض��ان از خیابان ه��ا و جدا 
کردن راهشان از آش��وب گران محقق می شود. دادن فرصت 
ب��ه دولتمردان برای تحقق وعده ه��ا و مطالبات مردمی حلقه 
تکمیلی این روند. نکته بسیار مهم آنکه در مبارزه با تروریسم 
لبیک سراس��ری به فتوای مرجعیت دستاورهای بزرگی برای 
عراق به همراه داش��ت. اکنون نیز مرجعیت دینی با تاکید بر 
لزوم توجه دولتمردان به مطالبات به حق مردمی، خواس��تار 
جدایی راه معترضان از آشوب گران و مقابله ملی با مداخالت 
دشمنان عراق در امور داخلی این کشور شده اند. ایجاد وحدت 
ملی در تحقق رهنمودهای مرجعیت دینی می تواند مولفه ای 
نهایی برای خروج عراق از وضعیت کنونی خواهد بود که صلح 

و ثبات پایدار را برای این کشور رقم خواهد زد. 

یادداشت

یک مس��ئول در وزارت خارجه سوریه با بیان اینکه گفت وگوها درباره کمیته 
قانون اساس��ی، سوری-سوری است، مواضع آمریکا در ارتباط با این کمیته را 

فاقد ارزش  دانست.
  یک مقام وزارت امور خارجه س��وریه،  امروز یکش��نبه،  در واکنش به مواضع 
مقامات واش��نگتن درباره کمیته قانون اساس��ی س��وریه گف��ت که نظرات و 
بیانیه های آمریکا و دیگر کش��ورها،  فاقد ارزش اس��ت و ب��ر کار کمیته قانون 
اساس��ی و ماهیت گفت وگوهای کمیته و ش��کل و مضمون کار کمیته قانون 
اساس��ی تاثیری نخواهد داش��ت. این مقام س��وری تاکید کرد که گفت و گوها 
در کمیته قانون اساس��ی، سوری-سوری اس��ت و هیچ کس حق ندارد در آن 

دخالت یا به هر بهانه ای از طرفی  حمایت کند.
این مقام مسئول در ادامه گفت که نقش آقای »گیر پدرسون«، نماینده ویژه 
سازمان ملل،  در این گفت و گوها تنها  به آسان سازی روند بحث های کمیته و  
امور مربوط به آن محدود می ش��ود.کمیته قانون اساس��ی سوریه، شامل ۱۵۰ 
عضو است که ۵۰ نفر از آنان، نماینده دولت سوریه، ۵۰ نفر نماینده معارضان 
و ۵۰ نفر نیز نماینده جامعه مدنی هس��تند. در حال حاضر هر هیأت ۱۵ نفر 
را انتخاب کرده اند تا در قالب کمیته مرکزی، بررس��ی دقیق تری در خصوص 
قانون اساس��ی انجام دهند. خبر دیگر آنکه تلویزیون س��وریه از ورود بیس��ت 
کامیون نظامی آمریکایی دیگر از مرزهای عراق و سوریه به داخل خاک سوریه 
خبر داد.شبکه تلویزیونی »السوریه« گزارش داده است که ۲۰ کامیون حامل 
کمک های لجس��تیک نیروهای نظامی آمریکا از عراق وارد استان »الحسکه« 
ش��ده اند. شصت دستگاه خودروی نظامی، وس��ایل نقلیه و کامیون متعلق به 
نیروه��ای آمریکایی که از اکثر مواضع خود در ریف ش��مالی اس��تان الرقه و 
ریف غربی اس��تان الحسکه خارج ش��ده بودند، نیز چند روز پیش در منطقه 
»رمیالن« در نزدیکی میادین نفتی در ش��مال ش��رق استان الحسکه مستقر 
شدند. یک کاروان مرکب از قریب به بیست خودروی زرهی، خودروهای چهار 
در و تانکرهای س��وخت متعلق به نیروه��ای آمریکایی چند روز پیش با عبور 
از ش��هر الحسکه به س��مت جنوب در جاده الشدادی-دیرالزور حرکت کردند. 

حدود ۹۰ درصد ذخایر نفتی س��وریه در شرق رود فرات متمرکز شده است؛ 
منطق��ه ای که قب��اًل پایگاه و منبع اصلی درآمد تروریس��ت های داعش  بود و 
اکنون عمدتاً توس��ط نیروهای دموکراتیک س��وریه )شبه نظامیان ُکرد تحت 
حمایت آمریکا( کنترل می ش��ود. خبر دیگر آنکه ارتش س��وریه عملیات نفوذ 
گروه های تروریستی »جبهه النصره« و »الجبهه الوطنیه للتحریر« را خنثی و 

خسارت های سنگینی به آن ها تحمیل کرد.
در این میان تجاوز ترکیه به ش��مال سوریه ابعاد مختلفی دارد، اما خطرناک ترین 
ابع��اد آن که نیرو های ارتش ترکی��ه آغاز کرده اند تغییر ترکیب جمعیتی مناطق 
اشغال شده است.ترکیه درصدد تغییر ترکیب جمعیتی مناطق تحت اشغال خود 
در شمال سوریه است. همزمان با ادامه درگیری ها در شمال سوریه، ارتش ترکیه و 
گروه های مسلح وابسته به آن می کوشند ترکیب جمعیتی مناطق تحت اشغال خود 
را با انتقال خانواده های آوارگان و مهاجران و اس��کان آن ها در منازل ساکنان این 
مناطق، تغییر دهند. خبرنگار این شبکه در سوریه در گزارشی گفت: تجاوز ترکیه 
به شمال سوریه ابعاد مختلفی دارد، اما خطرناک ترین ابعاد آن که نیرو های ارتش 
ترکیه آغاز کرده اند تغییر ترکیب جمعیتی مناطق اشغال شده است. این کار پس 
از کوچاندن هزاران خانواده از تل ابیض و راس العین در حومه رقه و الحسکه آغاز 
شده است. بر همین اساس گروه های مسلح تحت حمایت ترکیه بیش از یک هزار 
نفر اعم از افراد مسلح و غیرنظامی از اهالی حومه حلب، ادلب و ریف دمشق را که 
از جرابلس وارد ترکیه شده بودند تحت نظارت ارتش ترکیه به تل ابیض در حومه 

شمالی رقه منتقل کردند تا آن ها را در این منطقه اسکان دهند.

گزارش
فرانس��ه که این روزها توهماتش برای تبدیل ش��دن به قدرت 
موثر در خاورمیانه ش��دت گرفته ابع��اد جدیدی از مداخله در 
امور لبنان را در پیش گرفته اس��ت چنانکه منابع خبری اعالم 
کردن��د فرانس��ه به رئیس جمه��ور لبنان گفته یا باید »س��عد 
الحریری« را مأمور به تشکیل دولت جدید کند یا اینکه دولت 

نظامی تنها گزینه است.
 قص��د دولت لبنان ب��رای افزایش مالی��ات در برخی بخش ها 
صدای مردم این کش��ور را در بیس��ت و پنجم مهرماه در آورد 
و تظاه��رات علیه دولت آغاز ش��د.با ادامه اعتراض ها »س��عد 
الحریری« در هفتم آبان ماه استعفا داد و دولت عمال به دولت 
پیش��برد امور تبدیل ش��د. گرچه بیش��تر طرف های لبنانی بر 
تش��کیل هر چه سریعتر دولت جدید اصرار دارند اما این مهم 
تا کنون محقق نش��ده و مش��ورت ها به جایی نرس��یده است.
الحریری هفته گذش��ته با انتش��ار بیانیه ای صریح اعالم کرد، 

قصد نخس��ت وزیری دوباره را ندارد تا به گفته رسانه ها توپ را 
در زمین »میشل عون« رئیس جمهور بیندازد.

از سوی دیگری برخی مقامات لبنانی از جمله سران حزب اهلل 
مداخالت خارجی در امور لبن��ان را محکوم کردند. در همین 
زمینه » روزنامه کویتی »االنباء« در لبنان گزارش داد: پاریس 
ریاس��ت جمهوری لبنان را نصیحت کرده که سعد الحریری را 
برای تشکیل دولت مأمور کند وگرنه دولت نظامی تنها گزینه 
ممکن خواهد بود زیرا اوضاع در لبنان دیگر قابل تحمل نیست.

وی به نقل از منابع آگاه نوش��ت، آمریکا سرفصل های اصلی را 
ک��ه وضعیت لبن��ان باید از  آن برخوردار باش��د، بیان کرده و 
راه حل ه��ای تفصیلی را به پاریس واگذار کرده اس��ت.»آمریکا 
خواس��تار توس��ط مداخله حزب اهلل در بح��ران منطقه، توقف 
تکروی های جبران باس��یل زیر خارجه در تصمیم های کابینه 
مربوط به نشس��ت ها و مذاکرات خارجی، گرفتن پرونده نفت 
و گاز از دس��ت رئی��س پارلم��ان نبیه ب��ری و منحصر کردن 
نشس��ت ها، تماس ها و رایزنی ها به کابینه است«. هفته جاری 

»حس��ن فضل اهلل« یکی از نمایندگان فراکسیون حزب اهلل در 
پارلم��ان لبنان اعالم کرد، آمریکا برای پیش بردن پرونده های 
مهمی مانند ترس��یم م��رزی و »معامله ق��رن« در امور لبنان 
مداخله می کند تا دولتی مطابق میل این کش��ور روی کار آید 
الزم به ذکر است پس از درگیری جوانان از دو منطقه شرق و 
غرب بیروت در هفته گذشته، مادران لبنانی از این دو منطقه 
تظاهرات��ی ترتی��ب دادند و بر وح��دت و رد فرقه گرایی تأکید 
کردند. دیروز لبنان شاهد ادامه تظاهرات مردمی بود. از جمله 
نکات قابل توجه دیروز در لبنان مش��ارکت صدها مادر لبنانی 
در تظاه��رات بود، این تظاهرات از دو منطقه »االش��رفیه« در 
شرق بیروت و »الخندق الغمیق« در غرب بیروت آغاز شد و در 
نهایت تظاهرات کنندگان به هم رسیدند. مادران لبنانی از این 
دو منطقه دیروز گل به دس��ت گرفتند، شعارهایی در محکوم 

کردن فرقه گرایی  سر دادند و بر وحدت ملی تأکید کردند.

راه پایان بحران 
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آتش  افروزی فرانسه علیه عروس خاورمیانه 
مداخله پاریس در امور داخلی لبنان ابعاد تازه ای گرفت

واکنش تند دمشق به مداخالت درباره گفت وگوهای کمیته قانون اساسی

مواضع آمریکا فاقد ارزش  است

موافقت پارلمان عراق با استعفای عبدالمهدی 
پارلمان عراق در نشس��ت دیروز خود، اس��تعفای نخست وزیر این کشور 

را پذیرفت.
محمد حلبوس��ی، رئیس پارلمان عراق، اعالم کرد: با اس��تناد بر ماده ۷۵ 
قانون اساس��ی با استعفای نخست وزیر موافقت شده و بر اساس ماده ۷۶ 
قانون اساسی با ارسال نامه ای به رئیس جمهور، او را به انتخاب نخست وزیر 
جدید دعوت خواهیم کرد. شبکه العربیه پیشتر در خبری مدعی شد: بین 
فراکسیون های سیاسی بزرگ پارلمان عراق درباره مرحله بعد از استعفای 
عادل عبدالمهدی، توافقی وجود ن��دارد. خبر دیگر آنکه کتائب حزب اهلل 
عراق با صدور بیانیه ای به حمله به مقبره محمد باقر حکیم واکنش نشان 
داد و آنرا توطئه ای جدیدی برای س��وزاندن مرکز و جنوب عراق توصیف 
کرد. کتائب حزب اهلل عراق با صدور بیانیه ای به حمله به مقبره محمد باقر 
حکیم واکنش نش��ان داد و آنرا توطئه ای جدیدی برای سوزاندن مرکز و 
جنوب عراق توصیف کرد. در این بیانیه آمده است: کتائب حزب اهلل مراتب 
انزجار و محکومیت خود را از حمله جنایتکارانه به مقبره محمد باقر حکیم 
در نجف اشرف از سوی گروه ضاله انحرافی اعالم می دارد. این گروه ضاله 
به تظاهرات کنندگان مس��المت آمیز ربطی ندارد و به طرفهای بعثی که 
محمد باقر حکیم علیه آنها مبارزه کرده اس��ت، وابسته اند و نیز این گروه 

طرفهای تکفیری هستند که محمد باقر حکیم را ترور کردند.

مخالفت آلمان با ائتالف فرانسوی هرمز 
برلی��ن از عدم تمای��ل برای حضور در ماموری��ت اروپایی تنگه هرمز به 
رهبری فرانس��ه خبر داد و اعالم کرد نیروی دریایی این کش��ور تنها در 

صورت درخواست اتحادیه اروپا به تنگه هرمز اعزام خواهد شد.
 وزارت خارجه آلمان دیروز اعالم کرد که ارتش این کشور در »ماموریت 
اروپایی« تنگه هرمز که از سوی فرانسه اعالم شده شرکت نمی کند.البته 
مقامات آلمانی می گویند به لحاظ سیاس��ی از ابتکار فرانس��ه پشتیبانی 
می کنند اما واحدهای نیروی دریایی تنها درصورت درخواس��ت اتحادیه 
اروپا به تنگه هرمز اعزام می شوند.پیش از این فلورانس پارلی وزیر دفاع 
فرانس��ه، با اعالم طرح ماموری��ت اروپایی گفته بود ک��ه پایگاه دریایی 
فرانسه در ابوظبی به مرکز فرماندهی تبدیل می شود. این پایگاه میزبان 

۶۵۰ نظامی است.
این در حالی اس��ت که هلند از ابتکار فرانس��ه پش��تیبانی کرده اس��ت. 
براس��اس اع��الم وزارت دفاع هلند، این کش��ور از ژانویه تا ژوئن س��ال 
۲۰۲۰ یک ناوچه را برای تامین امنیت آبراه راهبردی هرمز به این تنگه 
اع��زام خواهد کرد.به ادعای مقامات هلندی، ه��دف از اعزام این ناوچه 
تامین امنیت مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز خواهد بود.گفتنی است در 
تابستان سال جاری در مسیر تنگه هرمز حمالتی علیه برخی نفتکش ها 

انجام شد و آمریکا انگشت اتهام خود را به سوی ایران گرفت.


