
هند: نیروی دریایی هند، کش��تی چینی را که بدون 
مجوز وارد آب های خلیج بنگال ش��ده بود، خارج کرد.
گفته می ش��ود کشتی چینی »ش��ی یان ۱« در چند 
هفته گذش��ته، بدون هیچ گونه مجوزی وارد آب های 
»پورت بلر« ش��ده و فعالیت های تحقیقاتی را در آنجا 

انجام می داده است.

اندون�زی: در حادثه انفج��ار در نزدیکی پارکی واقع 
در مرک��ز پایتخ��ت اندون��زی ک��ه در نزدیک��ی کاخ 
ریاس��ت جمهوری قرار گرفته بود، دس��تکم دو نیروی 
نظامی این کشور زخمی شدند. این انفجار در محدوده 
مقابل وزارت کش��ور و در پارک یادبود ملی اندونزی و 
حدود ساعت ۰۷:۲۰ صبح سه شنبه به وقت محلی به 

وقوع پیوست.

آمری�کا: وزیر خارج��ه آمریکا در ادام��ه دخالت های 
کشورش در امور داخلی کشورهای آمریکای التین، از 
حمایت واش��نگتن از تظاهرات ها در برخی کشورهای 
این منطقه خبر داد. »مایک پامپئو« وزیر امور خارجه 
آمریکا، طی اظهاراتی مغایر با سیاس��ت های مش��هود 
چند ماه اخیر واش��نگتن در قبال کشورهای آمریکای 
التین، مدعی ش��د که واش��نگتن مانع تبدیل ش��دن 

اعتراضات در این کشورها به شورش می شود.

قط�ر: تع��دادی از اعضای کنگره آمری��کا با امیر قطر 
دیدار و درب��اره تقویت همکاری سیاس��ی، اقتصادی، 
دفاعی، بهداشت و آموزش گفت وگو کردند. این هیأت 
ش��امل »شون پاتریک مالونی« نماینده دموکرات ها از 
ایالت نیویورک، »ریک الرسن« نماینده دموکرات ها از 
ایالت واشنگتن و »نانیت باراگان« نماینده دموکرات ها 

از ایالت کالیفرنیا بود.

عربستان: فرس��تاد ویژه روس��یه در امور خاورمیانه 
و ش��مال آفریقا با سفیر عربس��تان سعودی در مسکو 
درباره اوضاع س��وریه و خلیج ف��ارس گفت و گو کرد.   
میخائی��ل بوگدانف، فرس��تاده ویژه روس��یه در امور 
خاورمیانه و ش��مال آفریقا، روز دوش��نبه، در دیدار با 
سفیر عربستان سعودی در مسکو درباره اوضاع سوریه 

و خلیج فارس رایزنی کرد.

امارات: ش��ماری از فعاالن حقوق بش��ر در فرانسه با 
برپایی تجمعی مقابل س��فارت امارات عربی متحده از 
مقامات آن خواس��تند به دخالت نظامی و خونریزی ها 
در یم��ن و لیبی پای��ان دهند. روزنام��ه فرامنطقه ای 
الق��دس العربی گزارش داد، معترضان با جمع ش��دن 
مقابل ساختمان س��فارتخانه امارات به روی در اصلی 

آن رنگ قرمز به نشانه رنگ خون پاشیدند.

ذرهبین

افشاگری درباره پیشنهاد مذاکره  آمریکا 
معاون وزیر خارجه کره ش��مالی ضمن هشدار درباره 
تبعات مواضع واش��نگتن در قب��ال پیونگ یانگ اعالم 
ک��رد، »مذاک��ره ای ک��ه آمریکا ب��ه دنب��ال فروختن 
آن اس��ت، چیزی ج��ز ترفندی احمقان��ه و با اهداف 

انتخاباتی نیست«.
با نزدیک شدن به پایان سال جاری میالدی )۲۰۱۹( 
و تداوم تنش ها در شبه جزیره کره، رسانه دولتی کره 
ش��مالی در بیانیه ای تند به  مواض��ع آمریکا تاخته و 
مذاکره پیش��نهادی واش��نگتن را »ترفندی احمقانه« 
ب��رای س��ودجویی انتخاباتی خوانده اس��ت. »ری تائه 
س��ونگ« معاون وزیر خارجه کره ش��مالی و مسئول 
امور آمریکا در این وزارتخانه اعالم کرد، »اینکه ایاالت 
متحده خواهان دریافت چه هدیه کریسمس��ی است، 

کامال به خود این کشور بستگی دارد«.
به گفته این مقام کره ش��مالی، »مذاکره ای که ایاالت 
متح��ده در تالش برای فروختن آن )به کره ش��مالی( 
اس��ت در اس��اس چیزی جز یک ترفند احمقانه برای 
محدود نگهداشتن کره ش��مالی به مذاکره و استفاده 
از آن برای س��ودجویی سیاس��ی و انتخابات در ایاالت 
متح��ده نیس��ت«. وی اف��زود: »هر وقت ک��ه ایاالت 
متحده در یک گوش��ه گیر می افتد، ش��روع به لفاظی 
در خص��وص مذاک��ره می کند، کره ش��مالی به اندازه 
کاف��ی در خصوص مذاکره، لفاظی ش��نیده اس��ت در 
نتیجه دیگ��ر هیچ کس به حرف ه��ای ایاالت متحده 
گوش ش��نوایی نخواهد داد«. اظه��ارات تند این مقام 
کره شمالی و طعنه او درباره دادن »هدیه کریسمس« 
به آمریکا در ش��رایطی مطرح ش��ده که طبق گزارش 
رسانه دولتی این کشور، »کیم جونگ اون« رهبر کره 
ش��مالی بر »آزمایش موفقیت   آمیز« سامانه »چندین 
موش��ک اندازهای فوق بزرگ«  این کشور نظارت و از 
آن ابراز رضایت کرده اس��ت.  پیشتر نشریه  »چوسان 
سیمبو« گزارش داده بود، پیونگ یانگ آماده است در 
صورت عدم حصول پیشرفت چشمگیر در دیپلماسی 
با آمریکا، در »مس��یر جدیدی« قدم ب��ردارد و تولید 
س��امانه های تس��لیحاتی جدید خود را تسریع بخشد، 
بنابراین آمریکا نباید فرص��ت حیاتی گفت وگو با کره 

شمالی را از دست بدهد

نیمچهگزارش

قانون حقوق بشر آمریکا عامل به بی ثباتی 
فرماندار منطقه خودمختار هنگ کنگ هش��دار داد که جدیدترین قانون آمریکا 
در حمایت از معترضان، به ایجاد بی ثباتی در این منطقه منجر ش��ده اس��ت و 

متعهد شد اقدامات متقابلی را در قبال آمریکا در پیش بگیرد.
»کری الم« اعالم کرد که قانون جدید آمریکا در حمایت از معترضان این منطقه 
ب��ه اطمین��ان تجاری ) BCI( در این قطب مالی آس��یب می زند. الم تصریح کرد 
که اقدام ترامپ در به امضا درآوردن »قانون حقوق بش��ر و دموکراس��ی هنگ کنگ«، 
»کاماًل غیرضروری« بود زیرا این منطقه س��ابقاً مستعمره بریتانیا با اولین رکود اقتصادی 
در یک دهه اخیر، در جدال اس��ت. اوایل آذرماه، »دونال��د ترامپ«، رئیس جمهور ایاالت 
متحده آمریکا به رغم مخالفت جدی پکن، قانون مصوب کنگره این کش��ور در حمایت از 
اعتراض��ات هنگ کنگ را تایید ک��رد. فرماندار هنگ کنگ در اولین اظهارنظر خود درباره 

این قانون تصریح کرد: »این )قانون(، جو ناپایدار و نامشخصی به وجود آورده است«.

مواضع قابل تامل کاردار امارات در سوریه 
کاردار ام��ارات در دمش��ق رواب��ط کش��ورش ب��ا س��وریه را عالی خوان��د و ابراز 
امیدواری کرد سرتاس��ر سوریه را تحت رهبری بشار اس��د، امنیت و ثبات کامل 
فراگیرد.»عبدالحکیم ابراهیم النعیمی« ابراز امیدواری کرد که سرتاس��ر س��وریه 
را تحت رهبری بش��ار اسد رئیس جمهور این کش��ور امنیت و ثبات فراگیرد.این 
دیپلمات اماراتی به مناس��بت مراسم جشنی که در ساختمان سفارت کشورش در 
دمش��ق به مناسبت چهل و هشتمین س��الروز عید ملی امارات برگزار شده بود، روابط 
دمشق-ابوظبی را مستحکم، ممتاز و قوی و مبتنی بر اصولی روشن و ثابت خواند که هدف 
از آن متحد کردن کشورهای عربی از طریق سیاستی میانه است. النعیمی ضمن تشکر از 
دولت و مردم سوریه به خاطر استقبال گرم از آنها از کارمندان وزارت امور خارجه سوریه 
هم به دلیل حمایت از آنها در غلبه بر مش��کالت پیش روی س��فارت امارات عربی متحده  

برای انجام وظایف خود به منظور »تعمیق روابط بین دو کشور برادر« قدردانی کرد.

ادعای اردوغان درباره شکست دادن داعش 
رئی��س جمهور ترکیه با ادعای اینکه کش��ورش به تنهایی داعش را در س��وریه 

شکست داده، خواستار افزایش حمایت ناتو از آنکارا شد.
»رجب طیب اردوغان« پیش از عزیمت برای ش��رکت در نشس��ت سران ناتو در 
لندن، خواستار افزایش حمایت های کشورهای عضو ناتو از ترکیه شد.او در ابتدا 
گفت که ترکیه عضو جداناپذیر از ناتو اس��ت و بیش از بسیاری از کشورها از این 
ائتالف حمایت کرده اس��ت و نمی توان ترکیه را نادی��ده گرفت. رئیس جمهور ترکیه 
مدعی ش��د که برخی کش��ورها تالش دارند عضویت ترکیه در ناتو را کم اهمیت جلوه 
دهند در حالی که ترکیه تنها کش��وری بود که رو در رو با داعش در س��وریه جنگید و 
توانس��ت شکستش دهد.اردوغان با بیان اینکه امیدوار است سازمان ناتو در بحث مبارزه 
با تروریس��م با ترکیه همراه باش��د، گفت که در نشس��ت لندن در خصوص پرونده های 

منطقه ای از جمله سوریه و لیبی رایزنی خواهد کرد.

علی تتماج 

پیمان آتالنتیک ش��مالی) ناتو( پ��س از جنگ جهانی دوم با 
ادعای وحدت اروپا و آمریکا یا همان نظام س��رمایه داری در 
برابر شوروری کمونیس��م که محور پیمان نظامی ورشو بوده 
شکل گرفت. پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۰ اما این 
پیمان دست از کار نکشیده و ابعاد جدیدی از اهداف را برای 
خود تعریف کرده و تالش نمود تا به عنوان پلیس جهان ایفای 
نقش نماید چنانکه در س��ال ۲۰۰۱ به بعانه حمله تروریستی 

به بورج های دوقلو اشغال افغانستان را رقم زد. در سال ۲۰۱۰ 
نیز در نشست پرتغال طرح گسترش دامنه فعالیتش به حوزه 
اقتصادی، سیاس��ی، مواد مخدر، سایبری و هسته ای را اعالم 
نمود و در س��ال ۲۰۱۱ نیز حمله به لیبی را اجرا کرد. نیروی 
واکنش س��ریع این پیمان نیز در س��ال ۲۰۱6 تاسیس شد. 
مجموع این فرآیند ها در حالی روی داده که دیروز نشس��ت 
س��ران ناتو در لندن در شرایطی برگزار شد که اختالفات بین 
رهبران کش��ورهای عضو این پیمان ش��دت گرفته و در واقع 
نشس��ت لندن باید نش��ان دهد که منافع چه کسی در درجه 

اول اهمیت قرار دارد: واشنگتن یا اتحادیه اروپا.
نکته قابل توجه آن است که ناتو سوم دسامبر هفتاد ساله شد در 
حالی مقامات برخی از کش��ورهای عضو مواضعی قابل توجه در 

باب ناتو مطرح می سازند چنانکه رئیس جمهور فرانسه می گوید 
ناتو دچار مرگ مغزی« ش��ده اس��ت. اکثریت شهروندان آلمان 
مانند او فکر می کنند و خواستار تقویت توان دفاعی کشورهای 
اروپایی بدون حضور آمریکا هس��تند. این مس��ئله با انتقادهای 
برخی از اعضا بویژه آمریکا مواجه ش��ده اس��ت چنانکه ترامپ 
دیروز در لندن در نشس��ت سران علیه فرانسه صحبت کرده و 
حتی از اعمال تحریم های اقتصادی علیه آن سخن گفته است. 
ای��ن وضعیت در داخل ناتو در حالی روی داده که اختالفات بر 
سر بودجه نیز شدت گرفته است چنانکه بسیاری از اعضا طرح 
آمریکا برای افزایش سهمشان در هزینه های ناتو را باج خواهی 
می دانن��د که به بهانه امنیت صورت می گیرد. در همین حال 
م��ردم اروپا نیز رضایت چندان��ی از این وضعیت ندارند چنانکه 

همزمان با این تظاهرات علیه ناتو برگزار ش��ده اس��ت. بسیاری 
تاکید دارند که کش��ورهای اروپایی تامین کننده منافع آمریکا 
ش��ده اند و بهره ای از ناتو نمی برند. آنها خواستار تقویت ارتش 
کشورهای خود و یا ایجاد ارتش واحد اروپایی شده اند. در همین 
ح��ال افکار عموم��ی جهان نیز دیگر نگاه ی��ک ناجی به ناتو را 
ندارند بویژه اینکه کارنامه ۱8 س��ال حضور ناتو در افغانس��تان 
جز کشتار و جنایت چز دیگری نبوده  است. پرونده جنایات ناتو 
در لیبی نیز همچنان باز است. با توجه به این شرایط می توان 
گفت نشست لندن نه از روی وحدت بلکه نشستی ظاهری برای 
گرفتن عکس یادگاری و حفظ پرستیژ جهانی ناتو است که نمی 
تواند دس��تاوردی برای اهداف بزرگان ناتو همچون آمریکا برای 

باج گیری از سایر اعضا به همراه داشته باشد. 

یادداشت

هشدار لبنانی های به مداخالت واشنگتن 
آمریکا از لبنان بیرون برود

اظه��ارات مداخله جویان��ه اخیر وزی��ر خارجه آمری��کا درباره 
اعتراض��ات لبن��ان که با حمله به ایران و ح��زب اهلل همراه بود 
به مذاق کاربران لبنانی در شبکه های اجتماعی خوش نیامد و 

این کاربران هشتگ »آمریکا بَّره بَّره« راه انداختند.
 تظاهرات لبنان از بیست و پنجم مهرماه و در اعتراض به قصد 
دولت لبنان برای وضع مالیات های جدید در بودجه ۲۰۲۰ آغاز 
شد و هنوز ادامه دارد.در همان هفته های اول تظاهرات، »جفری 
فلتمن« سفیر پیشین  آمریکا در لبنان در سخنرانی در کنگره 

اظهاراتی مداخله جویانه درباره لبنان مطرح و ادعا کرد، تظاهرات 
اخیر در این کشور منجر به مخدوش شدن چهره حزب اهلل شد.در 
ادامه مداخالت آمریکا، »مایک پامپئو« وزیر خارجه آمریکا نیز 
مدعی ش��د: »عادل عبدالمهدی« نخست وزیر عراق استعفا کرد 
زیرا مردم خواس��تار آزادی بودن��د و نیروهای امنیتی دهها نفر 
از مردم را کش��تند. اینها تا حد زیادی ب��ه دلیل تأثیرات ایران 
است. همین موضوع درباره لبنان و اعتراضات بیروت نیز صدق 
می کند، آنها می خواهند حزب اهلل و ایران را از کشور خود بیرون 
کنند.کاربران لبنانی در پاس��خ به این اظهارات پامپئو هش��تگ 
»#آمری��کا بَّره بَّره« )آمریکا بیرون ب��رود( به راه انداختند و در 
قالب این هش��تگ به سیاست های آمریکا و حمایت از مقاومت 
و وحدت تأکید کردند.کاربری نوش��ته: ت��و در حال رویاپردازی 

هس��تی، ما خواهان اخرج تو از کش��ورمان هستیم.فرد دیگری 
نوشته، آمریکا در هر جا وارد می شود فقط فساد و غارت می کند 
و ویران��ی به جا می گ��ذارد. کاربر دیگری گفت��ه: آنچه بیش از 
همه پامیئو و دولت آمریکا را آزاد می دهد آسایش��ی اس��ت که 
ب��ه دلیل حزب اهلل و س��الحش از آن برخورداریم؛ ترس بزرگتر 
آنه��ا قدرت حزب اهلل برای از بین بردن اس��رائیل اس��ت. فردی 
هم نوش��ته: حزب اللهی که تو خواستار خارج کردن آن از لبنان 
هس��تی اسرائیلت را از هستی س��اقط خواهد کرد. فرد دیگری 
به تاریخ تش��کیل آمریکا اش��اره کرده و نوشته، آیا آقای پامپئو 
ریشه خود را می داند، ساکنان اصلی آمریکا چه کسانی هستند؟ 
آمریکا ش��بیه به رژیم صهیونیستی تشکیل شده و آنها ساکنان 
اصلی آن یعنی سرخپوست ها را اخراج کرده اند. شخص دیگری 

نیز تأکید کرده، لبنانی ها مقاومت را در قلب هایشان در آغوش 
می گیرند و از آن حمایت می کنند.

جمع��ی از احزاب، گروه ها و ش��خصیت های ملی گرای لبنان با 
صدور بیانیه ای تاکید کردند آمریکا با تحریم لبنان نمی تواند این 
کشور را تسلیم شروط و زیاده خواهی خود و رژیم صهیونیستی 
کند.جمعی از احزاب و ش��خصیت های ملی گرای لبنان هشدار 
دادن��د که ایاالت متح��ده با محاصره اقتص��ادی و مالی لبنان 
می خواهد به آنچه که در جنگ های نظامی و تروریس��تی خود 

برای تضعیف مقاومت دست نیافت، دست یابد.
مقامات مختلف لبنان در هفته های جاری و با ادامه ناآرامی ها 
در لبنان درباره مداخالت آمریکا در این کش��ور هشدار داده و 

آن را محکوم کردند.

شهادت 333 شاهد علیه نتانیاهو 
در کیفرخواس��تی ک��ه در خص��وص پرونده های فس��اد نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیس��تی به کنست ارائه ش��د، نام 333 ش��اهد که قرار است علیه وی 

شهادت دهند، لیست شده است.
در کیفرخواستی که علیه »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
به پارلمان این ارائه ش��د، نام بیش از 3۰۰  ش��اهد در س��ه پرونده اختالس 
علیه نتانیاهو، لیس��ت شده بود که شامل دوستان ثروتمند و مشاوران سابق 
وی می ش��دند. »آویخای مندلبلیت« با ارسال رسمی این کیفرخواست برای 
پارلمان، در واقع یک مهلت س��ی روزه برای نتانیاهو برای کس��ب مصونیت 
قضایی از اعضای کنس��ت اعطا کرده اس��ت.روز 3۰ آبان ماه، دادستانی رژیم 
صهیونیس��تی بعد از ماه ها کش و قوس، رس��ما نخس��ت وزیر این رژیم را به 
تقلب، دریافت رش��وه و سوء استفاده از اعتماد عمومی متهم کرد. با توجه به 
انتخابات بدون نتیجه ماه آوریل و سپتامبر و شکست نتانیاهو و »بنی گانتز« 
در کسب اکثریت کرسی های پارلمان، بعید است که نتانیاهو بتواند در مهلت 

تعیین شده، از کنست مصونیت کسب کند.
تصمیم دادستانی برای صدور کیفرخواست علیه نتانیاهو در حالی اتخاذ شده 
که روند تش��کیل کابینه در فلسطین اش��غالی به بن بست رسیده و احتمال 
دارد که رژیم صهیونیس��تی وادار ش��ود برای س��ومین ب��ار در کمتر از یک 
سال، انتخابات عمومی برگزار کند. هرچند بر اساس قانون نتانیاهو هنوز هم 
می تواند در این انتخابات شرکت کند، اما صدور اتهام علیه وی هم به اعتبار 
او خدشه وارد می کند و هم می تواند آینده حضور وی در سمت نخست وزیری 
را مبهم کند، چراکه نهایتا در صورت صدور حکم علیه نتانیاهو، او باید از این 
س��مت کنار رود. خبر دیگر آنکه دادس��تان دیوان کیفری بین المللی مجدداً 
و برای بار س��وم، از بازگش��ایی پرونده »جنایت جنگی« رژیم صهیونیس��تی 
در حمله به کش��تی »ماوی مرمره« حامل کمک های بشردوستانه برای غزه 

امتناع ورزید. 

هر 8 دقیقه یک کودک انگلیسی 
بی خانمان می شود

طبق نتایج گزارش یک مؤسسه خیریه انگلیسی، هر هشت دقیقه یک کودک 
بریتانیایی بی خانمان می شود.

 طب��ق گزارش جدید، هر هش��ت دقیق��ه یک کودک انگلیس��ی بی خانمان 
می شود که این رقم در سیزده سال اخیر به باالترین میزان خود رسیده است.

گزارش »نسل بی خانمان« مؤسسه خیریه شلتر نشان می دهد، هر روز، ۱83 
کودک در انگلیس خانه هایش��ان را از دس��ت می دهند و سرگردان می شوند.

این تحقیقات نش��ان می دهد که دستکم ۱3۵ هزار کودک در روز کریسمس 
در اس��کان های موقت به س��ر خواهند برد. مؤسس��ه خیریه ش��لتر )پناهگاه 
بی خانمان ها( در گزارش خود نوش��ت که در اغلب موارد، اقامتگاههای موقت 
از اس��تانداردهای کافی محروم هستند و فاقد حریم خصوصی و امنیت برای 
خانوارها می باش��ند.  در این گزارش به داس��تان یک کودک انگلیسی به نام 
ویل اشاره شده که صاحبخانه بدون دلیل آنها را بیرون کرده و مجبور شدند 
در یک اتاق با یک تخت در »ایلفورد« در شرق لندن زندگی کنند.این کودک 

ده ساله می گوید که زندگی در این خانه بسیار وحشتناک است
 وی ادامه داد: »انجام تکالیفم واقعاً سخت است زیرا برادر کوچکترم حواسم 
را پ��رت می کند و م��ا اتاق دیگری ندارم که در آرامش به کارهایم برس��م«.

خیریه ش��لتر در گزارش خود نوش��ت که تعداد کودکانی که بی خانمان شده 
و در اقامتگاههای موقت به س��ر می برند، در پنج س��ال گذش��ته در بریتانیا 
افزایش ۵۱ درصدی داش��ته اند. »پولی نیت« مدیر اجرایی شلتر در خصوص 
ک��ودکان بی خانمان بریتانیا گف��ت: »این حقیقت که ۱83 کودک در هر روز 
آواره می ش��وند، افتضاح است و این مس��ئله را گوشزد می کند که وعده های 
سیاس��ی مرب��وط به رفع مش��کل بی خانمان  ها باید به اق��دام عملی و واقعی 

تبدیل شود«.

نقش مهم عشایر در امنیت کربال 
جمعی از ش��یوخ عش��ایر کربال با حضور در دفتر آیت اهلل س��ید محمدتقی 
مدرس��ی از مراج��ع معظم تقلی��د کربالی معلی با ایش��ان دی��دار و گفتگو 

کردند.
آیت اهلل مدرسی در این دیدار ضمن حمایت از تظاهرات مسالمت آمیز مردم 
عراق گفت: جنبش مردم��ی و اعتراضی مردم عراق، اتفاقی مبارک و صفحه 
ای جدید و درخشان از تاریخ ملت عراق است و البته این جنبش باید دارای 
رهبری و فرماندهی باش��د تا بتواند به خواس��ته های خود برسد.وی با اشاره 
به نقش ش��یوخ و عش��ایر عراق خصوصا کربال در حفظ ثبات و امنیت کشور 
اظهار کرد: عش��ایر نیز می توانند نقش بسزایی در حفظ امنیت و ثبات کربال 
و حفظ جان ها در ش��رایط کنونی داش��ته باشند.این مرجع عالیقدر تقلید با 
هش��دار در مورد وجود برخی عناصر مشکوک در میان مردم گفت: این افراد 
با اقدامات انفرادی و خش��ونت آمیز خود تظاهرات را از مس��یر خود منحرف 

می کنند و باعث بدنامی ما در جهان می شوند.
آیت اهلل مدرسی افزود: با وجود اینکه برخی رسانه ها تالش می کنند جوانب 
منفی اعتراض مردم عراق را منتش��ر کنند، اما تظاهرات آنها اقدامی مبارک 
است که جنبه های مثبت زیادی دارد و مردم در این جنبش به دنبال دست 
یابی به خواس��ته های مشروع خود هس��تند و این تظاهرات صفحه جدیدی 
از تاریخ درخش��ان ملت عراق اس��ت که در گذش��ته نیز شایس��تگی خود را 
ب��ا درهم کوبیدن تروریس��ت های داع��ش ثابت کردند. خب��ر دیگر از عراق 
آنکه یک نماینده پارلمان عراق از تالش منطقه کردس��تان این کش��ور برای 
گرفتن آخرین امتیازات نفتی از نخس��ت وزیر مستعفی پیش از خروج نهایی 
او از ق��درت، خبر داد.»حنین القدو« نماین��ده ائتالف »الفتح« عراق از ورود 
یک هیأت از منطقه کردس��تان به بغداد برای توافق با »عادل عبدالمهدی« 
نخست وزیر مستعفی به منظور امضای چندین توافق نفتی و تضمین آنها در 

پیش نویس قانون بودجه ۲۰۲۰، خبر داد.

گزارش
نشس��ت س��ران ناتو دیروز در حالی برگزار شد که حاضران با 
ادعای ظاهری وحدت تالش کردند تا اختالفات شدید داخلی 

یا همان مرگ مغزی ناتو را پنهان سازند. 
نشس��ت سران ناتو دیروز در حالی برگزار شد که آندرس فوگ 
راسموسن که بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ دبیرکل ناتو بود، 
تاکی��د کرد این ائتالف نظامی هیچگاه تا به این اندازه اختالف 

و تفرقه سیاسی را تجربه نکرده بود.
در حالی که ناتو برای جشن هفتاد سالگی خود آماده می شود، 
آندرس فوگ راسموسن دبیرکل پیشین ناتو تاکید کرد شرایط 
کنونی با وضعیت ایده آل فاصله دارد. راسموسن در مصاحبه با 
»ریدی��و دنیش« گفت: »هیچگاه پیش از این در تاریخ ناتو، ما 
چنین حجمی از اختالف و تفرقه ای که اکنون شاهد هستیم، 
تجربه نکرده ایم.« این مقام پیشین ناتو سه موردی که موجب 
پیش آمدن بحران کنونی ش��ده است و ممکن استس بزم ناتو 
در لندن را تحت الش��عاع ق��رار دهد، ذکر ک��رد. او در ابتدا از 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نام برد که بنیاد همکاری 
ناتو موس��وم به ماده ۵ را زیر س��وال برده اس��ت. براساس این 
م��اده، حمله به یک کش��ور عضو باید به مثاب��ه حمله به کل 

ائتالف در نظر گرفته شود.
مورد دوم که راسموس��ن به آن اشاره داش��ت، اظهارات اخیر 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانس��ه اس��ت که اخیرا ناتو 
را در وضعیت »مرگ مغزی« توصیف کرده بود. این س��خنان 

بحث ها و انتقادهای زیادی را به همراه داشت.
س��ومین و آخرین م��وردی که دبیرکل پیش��ین نات��و به آن 
پرداخت، مخالفت داخلی شدید با عملیات نظامی اخیر ترکیه 
در شمال سوریه است. راسموسن گفت: »یکی از موارد نگرانی 
این اس��ت که ترکیه به علت خرید تجهیزات دفاعی روسیه با 
خطر به حاشیه رانده شدن در بحث همکاری دفاعی ناتو روبرو 
ش��ود. با این حال ناتو باید ترکی��ه را حفظ کند و این خطایی 
تاریخی اس��ت که ناتو به ترکیه پشت کند، چه رسد به اینکه 

بخواهد آن را از این ائتالف بیرون بیندازد.«

به گفته راسموسن، چنانچه هر کدام از این مباحث در نشست 
ناتو در لندن مطرح ش��ود، اوضاع به س��ادگی از کنترل خارج 
می ش��ود. او افزود: »مس��اله دیگر تردیدی اس��ت ک��ه درباره 
انتخابات بریتانیا که قرار اس��ت چند روز پس از این نشس��ت 
برگزار ش��ود، وجود دارد. این مورد می تواند تبعات جدی برای 
کش��ورم دانمارک و دیگر کش��ورهای عضو به همراه داش��ته 
باشد.«  دراین میان در اقدامی ظاهرسازانه برای پنهان سازی 

اختالفات، »ینس استولتنبرگ« دبیرکل ناتو روز سه شنبه در 
مصاحبه ای گفت، ائتالف ناتو به هر گونه حمله به لهس��تان و 
کشورهای حوزه دریای بالتیک پاسخ خواهد داد.استولتنبرگ 
پیش از نشست ناتو گفت: »با حضور نیروهای ناتو در لهستان 
و کشورهای حوزه دریایی بالتیک، ما پیام محکمی را به روسیه 
ارس��ال می کنیم که در صورت حمله به لهستان یا کشورهای 
بالتی��ک، تم��ام ائتالف ناتو به آن پاس��خ خواهند داد.« وی به 

گروهی از روزنامه نگاران، گفت، ناتو هیچ لیس��تی از دشمنان 
ندارد اما متحدان در صورت نیاز پاس��خ خواهند داد. همچنین 
رئی��س جمهور ترامپ ضمن »زنن��ده« خواندن اظهارات اخیر 
»امانوئ��ل ماکرون« رئیس جمهور فرانس��ه درب��اره ائتالف ناتو 
تأکی��د کرد که هیچ کس بیش از فرانس��ه به ناتو نیازی ندارد. 
ترامپ که برای حضور در نشست دو روزه ناتو به انلگیس سفر 
کرده اس��ت، به اظهارات اخیر ماکرون که گفته بود ناتو دچار 

مرگ مغزی شده است، واکنش نشان داد.
وی تأکید کرد که هیچ کس  به اندازه فرانسه به ناتو نیاز ندارد 
و آمریکا کش��وری اس��ت که »کمترین منفع��ت« را از ائتالف 
سازمان پیمان آتالنتیک ش��مالی )ناتو( می برد. رئیس جمهور 
آمریکا در ادامه تأکید کرد که ش��اهد فاصله گرفتن فرانسه از 
ائتالف ناتو اس��ت و توضیح داد: »م��ن رابطه خوبی با ماکرون 
دارم ام��ا برخی اوق��ات، حرف هایی را که نبای��د، می زند«.این 
مقام آمریکایی تأکید دارد، مس��ئله ای که مانع همکاری مؤثر 
میان اعضای ناتو می ش��ود، فقدان »تقسیم مسئولیت« کافی 
ش��رکای اروپایی ائتالف اس��ت. الزم به ذکر است کاخ سفید 
فرانس��ه را تهدید به وضع تعرفه ه��ای گمرکی صددرصدی بر 

روی کاالهای ساخت آن کشور کرده است.
در ای��ن می��ان یک رس��انه انگلیس��ی در بحبوح��ه مبارزات 
انتخاباتی این کش��ور، درباره س��خنان س��ال ۲۰۱۴ »جرمی 
کوربین« رهبر حزب کارگر علیه ناتو افشاگری کرد و خبر داد 
که کوربین گفته اس��ت: »ای کاش، هیچ ائتالف نظامی غربی 
وجود نداش��ت«. با شدت گرفتن مبارزات »جرمی کوربین« و 
»بوریس جانسون« س��ران حزب کارگر و محافظه کار انگلیس 
برای حضور قوی تر در انتخابات سراس��ری ۱۲ دس��امبر )۲۱ 
آذرماه( حاال امروز س��ه ش��نبه یک روزنامه انگلیسی گزارشی 
افشاگرانه درباره مواضع کوربین علیه ناتو و ائتالف های نظامی 
غربی منتش��ر کرده است. در این میان سخنگوی نخست وزیر 
انگلیس گفت جانسون قصد دارد در نشست ناتو اعضای آن را 

به اتحاد دعوت کند.

وغین  نشست مدعیان در
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الف وحدت در لندن 
نشست انگلیس برای پنهان سازی مرگ مغزی پیمان آتالنتیک شمالی تقال می کند  


