
تاجیکس�تان: وزیر کش��ور تاجیکس��تان در سفر به 
چین با معاون آژانس دولتی توسعه همکاری های بین 
المللی این کشور دیدار و در زمینه مبارزه با تروریسم 
و افراط گرای��ی گفت وگو کردند. »رمضان رحیم زاده« 
وزیر کش��ور تاجیکس��تان با »لو بینیا« سفیر چین در 
دوشنبه و »دین باتسین« معاون آژانس دولتی توسعه 

همکاری های بین المللی این کشور دیدار کرد.

لیبی: گروه تروریس��تی داعش در لیبی فیلمی از سر 
بریدن تعدادی از اسرای نزد این گروه و اعدام جمعی 
آن ها را منتشر کرد. در این فیلم ۳۰ دقیقه ای اقدامات 
خش��ونت بار عناصر داعش با شهروندانی که در جریان 
عملیات تروریس��تی داعش در شهر الفقهاء به اسارت 
درآمده اند، نشان داده می شود و در یک قطعه از فیلم 
اعدام جمعی تعدادی از اسرا با تیراندازی به ناحیه سر 
آن ه��ا در یک منطقه صحرایی و در بخش دیگری نیز 

بریدن سرهای تعدادی از شهروندان دیده می شود.
 

س�وریه: وزارت حم��ل و نقل س��وریه برای تس��هیل 
ترانزیت بین این کشور و عراق، بخشنامه جدیدی ابالغ 
ک��رد. این وزارت خانه اعالم کرد که کامیون های حمل 
 و نقل عراق زمانی که از گذرگاه مرزی »قائم-بوکمال« 

وارد سوریه شوند، از پرداخت عوارض معاف هستند.

کره شمالی:  کره شمالی تهدید کرد اگر یک بار دیگر 
»دونالد ترامپ« رئیس جمه��ور آمریکا، »کیم جونگ 
اون« رهبر کره شمالی را »مرد راکتی« خطاب کند، با 
»چالش بسیار خطرناکی« مواجه می شود. »چو سون 
هوی« معاوم وزیر امور خارجه کره شمالی این چالش 
را مش��ابه آنچه دو س��ال پیش وجود داشت توصیف 
کرد؛ زمانی که تنش بین پیونگ یانگ و واش��نگتن رو 

به افزایش گذاشت.

فرانس�ه: در پی کش��ته ش��دن 1۳ نظامی فرانسوی 
در »مالی«، رئیس جمهور فرانس��ه گفت ادامه حضور 
نظامی فرانسه در غرب و مرکز آفریقا نیازمند تأییدیه 
رهب��ران این مناط��ق اس��ت.چند روز بع��د از اعالم 
خبر کش��ته ش��دن 1۳ نظامی فرانس��وی در جریان 
یک عملیات در کش��ور »مال��ی«، »امانوئل ماکرون« 
رئیس جمهور فرانس��ه از رهبران کشورهای آفریقایی 
خواس��ت تا به وضوح بر لزوم حضور نظامی فرانسه در 

این کشورها تأکید کنند.

ژاپ�ن:  علیرغ��م آنکه مقام ه��ای ایران��ی بارها تأکید 
کرده ان��د که حض��ور نیروه��ای خارج��ی در منطقه 
خلیج ف��ارس هیچ کمک��ی به صلح و ثب��ات و امنیت 
منطقه نمی کند، روزنامه »نیک��ی بیزنس« از تصمیم 
ژاپ��ن برای اعزام 27۰ ملوان به غرب آس��یا خبر داد.
دولت ژاپن در صدد اس��ت ت��ا 27۰ ملوان از نیروهای 
»خود-دفاعی« نیروی دریایی این کش��ور را به شمال 
دری��ای عرب که به خلیج عم��ان و تنگه باریک »باب 

المندب« منتهی می شود، اعزام کند. 

ذرهبین

جهان گرایی فرانسه با بودجه فرهنگی
وزیر امور خارجه فرانس��ه: بودجه آژانس آموزش زبان 
فرانس��وی در خ��ارج در س��ال 2۰2۰ ب��ه میزان 2۵ 
میلیون یورو دیگر افزایش می یابد و هزینه شهریه ها با 

کاهش روبرو خواهد شد
»ژان ای��و لودری��ان« وزیر امور خارجه فرانس��ه اعالم 
ک��رد بودجه آژانس آموزش زبان فرانس��وی در خارج 
در س��ال 2۰2۰ افزایش خواهد یافت. براس��اس این 
خبر، بودج��ه این آژانس به می��زان 2۵ میلیون یورو 
دیگر افزایش می یابد و هزینه شهریه ها با کاهش روبرو 
خواهد ش��د.به گفته وزیر امور خارجه فرانسه، آژانس 
آموزش زبان فرانس��ه در خارج ستون فقرات آموزش 
زبان فرانسه در کشور های دیگر است که با تصمیمات 
اتخاذ شده از س��ال 2۰2۰ به میزان 2۵ میلیون یورو 
دیگر به بودجه فعلی آن اضافه می ش��ود.وی همچنین 
افزود: بر تعداد اساتید نیز افزوده خواهد شد به طوری 
ک��ه از س��ال 2۰2۰ حدود 1۰۰۰ آم��وزگار در مراکز 
این آژانس به کار مشغول خواهند شد.همچنین »ژیل 
پلیس��ون« مدیر ش��بکه اول تلویزیون فرانسه با ابراز 
نگرانی از ق��درت گرفتن غول های فن��اوری در حوزه  
های هنر و س��ینما اظهار داش��ت: بدیهی است که ما 
از اپ��ل و گوگل و نت فلیکس بیمناک باش��یم.وی در 
مصاحبه ای با ش��بکه فرانس انتر اظهار داشت: فرانسه 
در بین کش��ور های اروپایی دارای بیش ترین الزامات، 
محدودیت ها، ممنوعیت ها در پخش تصاویر می باشد. 
 GAFA به موازات این امر ش��رکت های موس��وم به
)گ��وگل، اپل، فیس ب��وک، آم��ازون( همچنین پلت 
فرم هایی مانند نت فلیکس س��بب شکنندگی بیش تر 
تلویزیون ه��ای خصوص��ی ش��ده اند. مث��ال در بخش 
تبلیغات محلی آن ها به مانند ما حق اس��تفاده از این 
مارکت را دارند در حالی که در بخش محدودیت های 
ای��ن حوزه ما ب��ا محدودیت ه��ای بیش ت��ری روبرو 

هستیم.

نیمچهگزارش

انتقال شیخ زکزاکی و همسرش به زندانی در کادونا
مناب��ع خبری گزارش داده اند ش��یخ »ابراهیم زکزاکی«، رهبر جنبش اس��المی 

نیجریه به زندان مرکزی ایالت »کادونا« در نیجریه منتقل شده است. 
»کمیسیون حقوق بشر اس��المی« این انتقال را در حکم امضای »حکم اعدام« 
ش��یخ زکزاکی دانسته است. این کمیسیون در بیانیه ای گفته حکم دادگاه عالی 
ایالت »کادونا« برای انتقال بازداشت زکزاکی و همسرش از سازمان امنیت داخلی 
نیجری��ه به زندانی در داخل این ایالت »چرخش��ی نگران کننده« در آزار و اذیت آنها 
به ش��مار می رود که از سال 2۰1۵ حبس ش��ده اند.  شیح زکزاکی بعد از دستگیری در 
دسامبر 2۰1۵ به مدت دو سال بدون محاکمه بازداشت بود تا اینکه دادگاهی در نیجریه 
س��ال 2۰1۸ اتهاماتی ساختگی علیه او مطرح کرد. کمیس��یون حقوق بشر اسالمی در 
بیانیه روز پنجشنبه نوشته طرح این اتهامات علیه شیخ زکزاکی با هدف سلب مسئولیت 

از دولت بابت حمله سیاسی به زکزاکی و طرفداران او صورت گرفته است. 

ناتو به دنبال تسلط بر خاورمیانه است
وزیر امور خارجه روس��یه: مس��کو و پکن، هدف تهدید های ناش��ی از گسترش 

سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( هستند
 سرگئی الوروف اعالم کرد ناتو نه تنها به دنبال تسلط در منطقه اروپا – اقیانوس 
اطلس بلکه به دنبال تسلط بر خاورمیانه )غرب آسیا و شمال آفریقا( است.وی در 
حاشیه نشست شورای وزیران س��ازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر براتیسالوا 
پایتخت اسلوواکی، گفت: روسیه و چین در مسابقات تسلیحاتی با کشور های عضو ناتو 
شرکت نخواهند کرد، هر چند می دانند چگونه امنیت خود را کاماًل تضمین کنند.الوروف 
تصریح کرد: ما پاسخی برای همه آن تهدیدات داریم، در حالی که سازمان پیمان آتالنتیک 
شمالی )ناتو( مرتب رشد می کند و چندین برابر می شود، روسیه به همراه چین هدف این 
تهدید ها هستند. الوروف افزود: ما می دانیم که چگونه باید به این تهدیدات پاسخ دهیم تا 

وارد مسابقه تسلیحاتی نشویم، آن هم به گونه ای که امنیت ما با اطمینان حاصل شود.

ناتو فقط حرف می زند 
رئیس جمهور ترکیه با انتقاد از بی عملی ناتو در مبارزه با تروریس��م، گفت وقتی 
آنکارا نگرانی های امنیتی آنها را جدی می گیرد، ناتو نیز باید نگرانی های امنیتی 
آنکارا را جدی بگیرد. »رجب طیب اردوغان« با تکرار انتقادات از سازمان پیمان 
آتالنتیک شمالی )ناتو( گفت ناتو فقط حرف می زند، اما عمل نمی کند. اردوغان 
ب��ا بیان اینکه ترکیه تهدیدهای امنیتی ناتو را جدی می گیرد، توضیح داد: »پس 
تم��ام متحدان ما ]در ناتو[ نیز باید نگرانی ه��ای امنیتی ما را جدی بگیرند«. وی در 
انتقاد از سخنرانی های سران ناتو در اجالس اخیر لندن، گفت: »وقتی در سخنرانی های 
نشس��ت ناتو تأمل می کنیم، می بینیم که همه بر مقابله با تروریس��م تاکید می کنند اما 
هیچ اقدام عملی در این باره نمی بینیم«.اردوغان با اشاره به برگزاری نشست چهارجانبه 
ب��ا تروئی��کای اروپایی ب��رای گفت وگو درباره س��وریه در ماه آینده )اوایل س��ال 2۰2۰ 

میالدی(، گفت دیدار بعد از آن نیز ماه فوریه در استانبول برگزار می شود.

نشس��ت س��ران ناتو در انگلیس با صدور بیانیه ای 9 بندی به 
پایان رسید. این نشست در حالی برگزار شد که روند تحوالت 
از مشکالت گسترده در این پیمان نظامی حکایت دارد چنانکه 
از یک سو در عرصه داخلی ناتو با اختالفات بسیار همراه است 

و از س��وی دیگر نگاه منفی جهانی به ناتو حت در میان افکار 
عمومی اروپا و آمریکا نیز شدت گرفته است چنانکه همزمان 
با این نشس��ت علیه ناتو تظاهرات مردمی برگزار ش��د. تاکید 
سران فرانس��ه مبنی بر مرگ مغزی  ناتو و واکنش های سایر 
اعضا نش��انه ای بر این وضعیت بحرانی است. هر چند که اعضا 
توانس��تددر نهایت از افزایش سهمشان در بودجه ناتو بگویند 
ام��ا این اهتالفات همچنان ادامه دارد و برخی از آن با عنوان 

آخرین روزهای اتحاد ناتو یاد می کنند. 
نکته قابل توجهی که در بندهای بیانیه پایانی نشس��ت سران 
ناتو مش��اهده می شود این بند است که می گوید تا زمانی که 
تسلیحات هسته ای وجود دارند ناتو یک ائتالف هسته ای باقی 
خواهد ماند. متحدان قدرتمندانه به اجرای کامل پیمان منع 
گسترش تسلیحات اتمی در تمامی جنبه های آن پایبند بوده 
که ش��امل خلع سالح هسته ای، عدم اش��اعه و استفاده صلح 

آمیز از انرژی هس��ته ای است. این ادعا از سوی سران ناتو در 
حالی مطرح می ش��ود که در باب این مسئله چند نکته قابل 
توجه وجود دارد. نخس��تین س��والی مطرح آن است که ناتو 
از کدام مقابله با تهدیدات هس��ته ای س��خن می گوید و این 

تهدیدات چگونه تعریف می شود؟ ن
گاهی بر ساختار هسته ای جهان نشان می دهد که قدرت های 
بزرگ ناتو یعنی فرانس��ه، آمریکا و انگلیس از دارندگان اصلی 
تس��لیحات هسته ای هس��تند که به جمع آنها روسیه، چین، 
هند، پاکس��تان، کره ش��مالی و رژیم صهیونیستی را می توان 

افزود. 
ادعای نانو برای مقابله هس��ته ای در حالی مطرح می شود که 
تنها استفاده کننده از تسلیحات هسته ای آمریکا بوده که علیه 
ژاپن به کار برد. در همین حال انگلیس و آمریکا در افغانستان 
و عراق از فش��نگ های آغشته به اورانیوم اس��تفاده کرده اند. 

در همین حال اخیرا آمریکا خروج از پیمان تس��لیحات میان 
برد که همان تس��لیحات هس��ته ای است با روس��یه را اعالم 
کرده اس��ت. از س��وی دیگر آمریکا 7۰۰ میلی��ارد دالر برای 
نوسازی تسلیحات هسته ای قرار داده و انگلیس و فرانسه نیز 

از افزایش هزینه های هسته ای خود گفته اند.
 مس��ئله دیگ��ر آنک��ه رژیم صهیونیس��تی ب��ا 2۰۰ کالهک 
هس��ته ای تهدید اول تهدیدات امنیت جهانی اس��ت. ناتو در 
حالی ادعای تهدیدات هس��ته ای را مطرح می س��ازد که در 
براب��ر این تهدیدات و اقدامات هس��ته ای هیچ اقدامی صورت 
نمی ده��د و ای��ن نوع رفتاره��ای غیر اصولی نش��ان می دهد 
ک��ه ناتو نه به دنبال مقابله هس��ته ای بلکه ب��ه دنبال تقویت 
رفتارهای هسته ای در جهان است و ادعای مقابله با تهدیدات 
هس��ته ای صرفا بهانه ای برای ادامه حی��ات ناتو و دخالت در 

امور سایر کشورهاست. 

یادداشت

همزمان با آغاز یکی از بزرگترین اعتصاب های سراسری در 
فرانس��ه پلیس این کشور به سمت معترضان در پاریس گاز 

اشک آور پرتاب کرد.
پلیس فرانسه برای متفرق کردن معترضان در مرکز پاریس 
به پرتاب گاز اش��ک آور متوس��ل ش��د.همزمان خبرگزاری 
رویترز گزارش داده بخش حمل و نقل عمومی فرانس��ه در 
یکی از بزرگترین اعتصاب های فرانسه در چند دهه گذشته 
تقریباً به حالت تعطیل کامل درآمد. یک رس��انه فرانس��وی 
گزارش داد این کش��ور آماده مواجهه ب��ا یکی از بزرگترین 
اعتصاب های سراس��ری اس��ت. خبرگزاری فرانس��ه نوشته 
انتظار می رود قطع خدمات از س��وی کارگران بخش حمل 
و نق��ل و همچنی��ن اعتصاب معلمان فرانس��ه را که درگیر 
تنش های فزاینده میان »امانوئ��ل ماکرون« و اتحادیه های 
صنفی اس��ت فلج کند.این رس��انه نوشته حرکت حدود 9۰ 
درص��د از قطارهای سریع الس��یر متوقف خواهد ش��د. اکثر 
ایستگاه های مترو تعطیل، پروازها لغو و اکثر مدارس تعطیل 
خواهند شد.بس��یاری از فعاالن ای��ن اعتصاب را که احتماالً 
چندین روز به طول خواهد انجامید با مناقشه میان دولت و 
اتحادیه های صنفی در سال 199۵ مقایسه کرده اند. در آن 
رویداد، فرانسه حدود سه هفته تعطیل بود.خبرگزاری فرانسه 
این اعتصاب را همچنی��ن آزمونی برای »امانوئل ماکرون«، 

رئیس جمهور فرانس��ه خوانده اس��ت. ماکرون چندین ماه با 
تظاهرات کنندگان موس��وم به »جلیقه زردها« روبرو بود که 
اعتراضات آنها به نابرابری های اجتماعی فرانس��ه را به لرزه 
درآورد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، از میان 1۶ خط مترو 
در پاریس، 11 خط از روز پنجش��نبه به طور کامل تعطیل 
خواهند ش��د. اعتصاب سراسری گسترده در سراسر فرانسه 
در اعتراض به طرح ماکرون برای تغییر قوانین بازنشستگی 

وارد دومین روز خودش شده است.
اعتصابی که حمل و نقل عمومی در فرانس��ه را فلج کرده و 
مدارس سراسر این کشور را به حالت تعطیل درآورد از دیروز  
وارد دومین روز خود شد. اتحادیه های کارگری و کارمندی 
گفته اند آماده اند اعتصاب را تا زمان عقب نش��ینی »امانوئل 
ماک��رون«، رئیس جمهور فرانس��ه از طرح خود برای اصالح 
قوانین بازنشستگی ادامه دهند. این اعتصابات، ماکرون ۴1 
س��اله را در برابر اتحادیه هایی ق��رار می دهد که معتقدند او 
قصد دارد امتیازات شغلی مربوط به کارگران را حذف کند. 
نتیجه کار به این بستگی دارد که کدام طرف مناقشه زودتر 
عقب نش��ینی کند: اتحادیه ها که نگرانند در صورت طوالنی 
ش��دن اعتصاب فعلی حمایت عمومی را از دس��ت بدهند یا 
دولت ماکرون که می ترسد مردم طرف اتحادیه ها را بگیرند 

و دولت را مقصر ماجرا ببینند.

حمل و نقل عمومی بار دیگر فلج شد
حمله پلیس فرانسه با گاز اشک آور به معترضان

وزیر مش��اور در امور خارجه س��عودی، با بیان اینکه امکان 
رسیدن به آتش بس در یمن وجود دارد، گفت که حوثی های 

یمن نیز می توانند در آینده این کشور نقش داشته باشند.
»ع��ادل الجبی��ر« وزیر مش��اور در امور خارجه عربس��تان 
س��عودی دیروز در نشس��ت گفت وگوی مدیترانه ای در رم، 
ب��ا متهم ک��ردن دوباره ای��ران به تهدید منطق��ه و در یک 
عقب نش��ینی آشکار، گفت که انصاراهلل یمن نیز می تواند در 
ترس��یم آینده یمن نقش داشته باش��د.عادل الجبیر مدعی 
ش��د که ایران به صدور انقالب خود باور دارد و به حاکمیت 
کشورهای دیگر احترام نمی گذارد. او گفت که تهران باید از 
ابزارهایی که با آنها منطقه و جهان را تهدید می کند محروم 
شود و افزود: »باید نسبت به ایران سخت گیر باشیم.« وزیر 
مشاور در امور خارجه عربستان سعودی همچنین بار دیگر 
با طرح این ادعا که دخالت ایران در امور یمن مخرب است، 
اظهار داشت که یمن برای ریاض از اهمیت خاصی برخوردار 
است.او پس از گذشت پنج سال از یورش به یمن، از امکان 
رسیدن به آتش بس در این کشور سخن گفت و اذعان کرد: 
»تمامی یمنی ه��ا از جمله حوثی ها در آس��نده یمن نقش 

دارند و احتمال رسیدن به آتش بس وجود دارد.«
خب��ر دیگر آنکه یک مقام وزارت دفاع آمریکا در جلس��ه ای 
در مجلس س��نای این کش��ور گفته پنتاگون در حال انجام 

بررس��ی های الزم برای اع��زام نیروهای بیش��تر به منطقه 
خاورمیان��ه )غرب آس��یا( اس��ت.به نوش��ته پای��گاه خبری 
پالیتیک��و »جان رود«، مع��اون وزیر دفاع آمری��کا در امور 
سیاس��ت گذاری علی رغم این برخی گزارش ها درباره ارسال 
نزدی��ک به 1۴۰۰۰ نظام��ی را تأیید نکرده اس��ت. رود در 
جلس��ه کمیته نیروهای مس��لح مجلس س��نا گفت: »وزیر 
دفاع دائماً با مش��ورت دیگران ش��مار نیروهایی که باید در 
خاورمیانه مستقر ش��وند را ارزیابی می کند.« رئیس جمهور 
آمری��کا نیز اخبار مرب��وط به اعزام دوازده ه��زار نظامی به 

عربستان سعودی را خبر جعلی توصیف کرد.
 ترامپ در صفحه ش��خصی توئیتر خود نوش��ت: »این خبر 
ام��روز ک��ه ما در ح��ال اعزام 12 ه��زار نیرو به عربس��تان 
س��عودی هس��تیم، غلط اس��ت. دقیق تر بگویم، خبر جعلی 
است«.دردس��رهای قتل روزنامه نگار منتقد س��عودی هنوز 
ب��رای ریاض ادام��ه دارد و این بار باعث رد پیش��نهاد یک 
ش��رکت آمریکایی برای آموزش دستگاه اطالعاتی سعودی 
ش��د. وزارت خارجه آمریکا اخیرا طرح پیش��نهادی شرکت 
پیمانکاری »دین ک��ورپ« برای آموزش مأموران دس��تگاه 
امنیتی عربستان سعودی را رد کرد زیرا نگران است فاجعه 
قتل »جمال خاش��قچی« روزنامه نگار سعودی منتقد ریاض 

دوباره تکرار شود.

عقب نشینی سعودی در برابر مقاومت یمن 
حوثی ها در آینده یمن نقش دارند

یک مق��ام بلندپای��ه ارتش رژیم صهیونیس��تی 
اعتراف کرد اقدامات این رژیم نتوانسته حزب اهلل 

را تضعیف کند.
ارتش اس��رائیل می گوید یک سال بعد از کشف 
ش��بکه ای از تونل ه��ای بین م��رزی ح��زب اهلل، 
ای��ن گروه لبنان��ی حض��ورش در مناطق مرزی 
لبنان با فسطین اش��غالی را افزایش داده است.

آسوش��یتدپرس به نقل از مقام های نظامی رژیم 
صهیونیس��تی نوش��ته نه تخری��ب تونل ها و نه 
مشکالت داخلی اخیر در لبنان از میل حزب اهلل 

برای مواجهه با این رژیم نکاسته است. 
 »روی لوی«، فرمانده تیپ مرز ش��مالی با بیان 
اینکه »دشمن ما خیلی جدی است« مدعی شد 
قصد حزب اهلل تثبی��ت حضورش در نقاط مرزی 

و برنامه ریزی برای حمله به اسرائیل است. رژیم 
صهیونیستی حزب اهلل لبنان را اصلی ترین تهدید 
علی��ه خودش می دان��د. این رژیم مدعی ش��ده 
حزب اهلل نزدیک به 1۳۰ هزار راکت و موشک که 
قادر به هدف قرار دادن هر نقطه ای در اس��رائیل 
اس��ت در انبارهای خودش ذخیره کرده اس��ت. 
دسامبر سال گذش��ته رژیم صهیونیستی مدعی 
شد توانسته شبکه ای از تونل های حزب اهلل لبنان 
را کش��ف و آنها را منه��دم کند. این رژیم ظرف 
چند ماه ای��ن تونل ها را تخریب کرد. لوی گفته 
علی رغ��م این تغییری در رفت��ار حزب اهلل لبنان 

مشاهده نشده است. او گفت: »آنها تعداد زیادی 
دوربین و نی��رو در نزدیکی مرز دارند که آنها را 

استتار کرده اند.«
دول��ت آمری��کا و رژی��م صهیونیس��تی بع��د از 
موفقیت ه��ای ح��زب اهلل لبن��ان در مقابل��ه ب��ا 
گروه های تروریس��تی در س��وریه تالش ها برای 
تش��دید فش��ار به ح��زب اهلل لبن��ان را افزایش 
داده اند. واشنگتن در راستای تالش برای پایین 
آوردن محبوبی��ت ح��زب اهلل در لبنان بانک ها و 
ش��خصیت های لبنانی را به اته��ام ارتباط با این 

گروه در فهرست تحریم قرار می دهد. 

خبر دیگ��ر از لبنان آنکه معترضان لبنانی اعالم 
کرده ان��د، دولتی متش��کل از سیاس��تمداران و 
چهره ه��ای متخص��ص را قب��ول ندارن��د و باید 
دول��ت تکنوکرات صرف تش��کیل ش��ود.پس از 
گذش��ت ح��دود ۵۰ روز از آغ��از تظاه��رات در 
لبنان باالخره توافق اولیه بر س��ر تشکیل دولتی 
»تکنو-سیاس��ی« حاصل ش��د و »میشل عون« 
رئیس جمه��ور اعالم کرد، دوش��نبه هفته آینده 
)1۸ آذر( پارلم��ان جه��ت انج��ام رایزنی ه��ای 
الزم برای انتخاب نخس��ت وزیر تش��کیل جلسه 

می شود.

 مردم عراق برای حمایت از مرجعیت دینی
 و در محکومیت آشوبگران، آمریکا، سعودی و اسرائیل تظاهرات کردند

بغداد به پا خاست

گزارش
در ناکامی دیگر برای دش��منان وحدت عراق، س��اکنان بغداد 
برای دومین روز پیاپی تظاهراتی را برگزار و حمایت خود را از 

مرجعیت دینی عراق، اعالم کردند.
س��اکنان بغداد دیروز برای دومین روز پیاپی، تظاهراتی را در 
حمای��ت از مرجعیت دینی و محکومی��ت مداخالت آمریکا و 
رژیم صهیونیستی برگزار کردند.شبکه خبری المیادین گزارش 
داد که تظاهرات کنندگان شعارهایی را در رد اقدامات تخریبی 
سر دادند و پرچم های آمریکا و رژیم صهیونیستی را در میدان 
التحریر به آتش کش��یدند.نقطه آغ��از تظاهرات از خیابان های 
»فلسطین«، »الحبیبیة« و »الشعب« به سمت میدان التحریر 
ب��ود و تظاهرات کنندگان پالکاردهای��ی را در حمایت آیت اهلل 
س��ید علی سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان در دست داشتند 

و شعارهایی را در حمایت از وی سر دادند.
در همین ارتباط، ش��یوخ عشایر استان کربالء اعالم کردند که 
به توفق رس��یده اند، اجازه ندهند مردم س��ایر اس��تانها از روز 
یکش��نبه آتی، برای حفظ امنیت و ثبات این شهر، وارد کربال 
شوند.عشایر همچنین از سرویس های امنیتی خواستند تدابیر 
امنیت��ی را علی��ه تمامی کس��انی اتخاذ کنند ک��ه قصد دارند 
امنی��ت را بر هم بزنند و در مقابل، از معترضانی حمایت کنند 
که به صورت مس��المت آمیز خواس��تار مطالب��ات قانونی خود 
هستند.ش��بکه خبری »الفرات« عراق نیز از تظاهرات گسترده 
در میدان التحریر واقع در مرکز بغداد خبر داد و اعالم کرد که 

تظاهرات کنندگان پرچم های عراق را در دست داشتند.
 تظاهرات کنن��دگان همچنین تأکید کردن��د که این تظاهرات 
باید به صورت مس��المت آمیز برگزار شود و علیه افراد خرابکار 
و نف��وذی اس��ت.»عبدالمهدی الکربالئ��ی« نماین��ده آیت اهلل 
سیستانی امروز در خطبه نماز جمعه کربال تأکید کرد که باید 
تظاهرات به صورت مسالمت آمیز و به دور از خشونت و تخریب 
برگزار شود.الکربالئی گفت که تظاهرات کنندگان نباید به افراد 
خرابکار اجازه دهند که در میانشان نفوذ و به نیروهای امنیتی 
یا اموال عمومی و ش��خصی تجاوز کنند.هزاران نفر از ساکنان 

بغداد پنجشنبه نیز در حمایت از مرجعیت و مسالمت آمیزماندن 
اعتراضات اخیر، تظاهرات کردند. خبر دیگر آنکه رئیس مجلس 
اعالی اسالمی عراق ضمن محکوم کردن اظهارات نخست وزیر 
رژیم صهیونیس��تی و رئیس جمه��وری آمریکا، درب��اره وجود 
نفوذی ه��ای در تظاهرات عراق هش��دار داد. »همام حمودی«، 

رئی��س مجلس اعالی اس��المی عراق از وجود برخ��ی از افراد 
نفوذی در تظاهرات اخیر این کشور خبر داد و درباره آن هشدار 
صادر کرد. اعضای پارلمان عراق در جلسه خود تمامی بندهای 
مرب��وط به قانون جدید کمیس��اریای انتخابات در این کش��ور 
را تصویب کردند. در این میان جانش��ین س��رکرده داعش که 

سه شنبه این هفته در عراق بازداشت شد، اعتراف کرد که برای 
برهم زدن امنیت در این کشور و نفوذ به تظاهرات مردمی نقشه 
داشته است. »تحسین الخفاجی« سخنگوی عملیات مشترک 
ع��راق گفت که عناصر گروه تروریس��تی داعش تالش دارند از 
شرایط فعلی عراق سوء استفاده کرده و امنیت این کشور را بر 
هم بزنند. او پنجشنبه )1۴ آذر( گفت که بعد از بازجویی هایی 
به عمل آمده از »حامد ش��اکر« معروف به ابوخلدون، جانشین 
س��رکرده داعش، این تروریس��ت اعتراف کرده است که عناصر 
داعش قصد داش��ت با نفوذ به تظاهرات مسالمت آمیز در بغداد 
دس��ت به عملیات منحصر به فرد جهت ایج��اد هرج و مرج و 

برهم زدن اوضاع امنیت بزند.
نکته مهم آنکه نماینده آیت اهلل سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان 
عراق با تأکید بر لزوم عدم سوء استفاده از نام مرجعیت، تصریح 
ک��رد که باید وضعیت ع��راق، به حالت ع��ادی بازگردد. »عبد 
المهدی الکربالئی« نماینده آیت اهلل سید علی سیستانی مرجع 
عالیقدر شیعیان عراق در خطبه های نماز جمعه کربال، بار دیگر 
بر لزوم مس��المت آمیز بودن اعتراضات مردم عراق تأکید کرد.

ش��بکه خبری »الغدیر« ب��ه نقل از الکربالئی گ��زارش داد که 
تحرکات مردمی اگر گسترش پیدا کند، می تواند ابزار کارآمدی 
برای فش��ار به کسانی باش��د که قدرت در دستشان است تا از 
این طری��ق، اصالحات واقعی صورت گیرد.وی ضمن هش��دار 
نس��بت به دادن بهانه به دست کس��انی که خواستار اصالحات 
در عراق نیس��تند، تأکید کرد که تظاهرات باید مس��المت آمیز 
باق��ی بماند. نماینده آیت اهلل سیس��تانی با بی��ان اینکه به دور 
ماندن تظاهرات از تخریب، مس��ئولیتی بر دوش همگان است، 
خاطرنش��ان کرد، در جلوگی��ری از هرج ومرج و اخالل در نظم 
عمومی، به س��رویس های امنیتی نیاز است. الکربالئی با تأکید 
بر اینکه »پش��تیبانی، احترام گذاشتن، تقویت روحیه و تشویق 
نیروه��ای امنیتی ب��رای انجام وظیفه خ��ود در حفظ امنیت و 
ثبات، وظیفه همه اس��ت«، از نقش عشایر عراق در حمایت از 

صلح و جلوگیری از هرج ومرج و تخریب قدردانی کرد.

مدعیان تعهد بدون تعهد 
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