ماهاتیر محمد قدرت را به جانشینش واگذار میکند

«ماهاتی��ر محمد» پیرترین نخس��توزیر جهان در مالزی ق��ول داد قدرت را به
«ان��ور ابراهیم» معاون خود تحویل دهد .ماهاتیر  94س��اله گفت که او تا پیش
از برگزاری نشس��ت «س��ازمان همکاریهای اقتصادی آسیا–پاسفیک» که قرار
اس��ت در ماه نوامبر سال آینده در مالزی برگزار شود ،سمت خود را به معاونش
واگذار نمیکند اما میتواند پس از آن آماده انجام این کار شود.
وی اظهار داش��ت« :من قول دادم که (س��متم) را واگذار کنم و خواهم کرد اما تصور
میکنم یک تغییر فوری پیش از نشس��ت ا َپک مخرب خواهد بود».ماهاتیر در پاس��خ به
این س��وال که آیا ممکن اس��ت واگذاری در ماه دسامبر س��ال  2020انجام شود ،گفت:
«هنگامی که زمانش برس��د ،آن را بررس��ی خواهیم کرد ».ماهاتی��ر محمد از  ۱۹۸۱تا
 ۲۰۰۳به عنوان چهارمین نخستوزیر مالزی فعالیت کرد و بار دیگر از دهم می ۲۰۱۸
به عنوان در این منصب برگشته است.

غربیها فقط حرفهای زیبا می زنند

س��خنگوی وزارت خارجه چین با انتقاد از نقض حقوق بش��ر در آمریکا و برخی
کشورهای اروپایی ،تاکید کرد دفاع از حقوق بشر با اقدامات مسئوالنه امکانپذیر
اس��ت .ه��وآ چونیینگ ،س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه چین ،در کنفرانس��ی
مطبوعات��ی اعالم ک��رد گزارشهای اخیر س��ازمان ملل و برخی س��ازمانهای
غیردولتی فعال در زمینه حقوق بشر از وجود نقض گسترده حقوق بشر در آمریکا
و برخی کشورهای اروپایی حکایت دارد .بازداشت غیرقانونی شمار زیادی از کودکان
مهاجر و نادیده گرفتن حقوق کودکان از جمله موارد نقض حقوق بشر در آمریکا و برخی
کش��ورهای اروپایی اس��ت .او افزود :در این اواخر تحت تاثیر نابرابری درآمدها ،تبعیض
نژادی و انزوای اجتماعی برخی گروهها ،وضع حقوق بش��ر در آمریکا و برخی کشورهای
اروپایی بدتر هم شده است .وی ادامه داد دفاع از حقوق بشر نباید فقط به حرفهای زیبا
محدود شود یا بهانهای باشد برای دخالت در امور داخلی دیگر کشورها.

فرادید
ذرهبین
الجزائر :دادگاه الجزائر امروز طی حکمی نخستوزیر
س��ابق این کش��ور در دوره «عبدالعزیز بوتفلیقه»را به
اتهام فس��اد مالی به  ۱۵س��ال حبس اجرایی محکوم
کرد .دادگاه همچنین «عبدالملک سالل» نخستوزیر
پیش��ین را در رابطه با این پرونده به  ۱۲س��ال حبس
محکوم کرد.
اوکراین :رؤسای جمهور اوکراین و روسیه ضمن توافق
برای آتشبس در ش��رق اوکراین ،از برگزاری نشست
دوم نورماندی در چهار ماه آینده خبر دادند«.ولودیمر
زلنسکی» رئیسجمهور اوکراین و «والدیمیر پوتین»
رئیسجمهور روسیه بعد از انجام اولین دیدار خود ،در
نشست خبری مقابل دوربین رسانهها حاضر شدند.
پاکستان :دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان در امور
پاکس��تانیهای خارج از کشور اعالم کرد ،نخست وزیر
این کشور در اواسط ماه جاری میالدی به بحرین سفر
خواهد کرد.ذوالفقار بخاری ،دستیار ویژه نخست وزیر
پاکستان در امور پاکس��تانیهای خارج از کشور اعالم
کرد :عمران خان ،نخست وزیر پاکستان در اواسط ماه
جاری میالدی در سفری رسمی به بحرین خواهد رفت
و "نش��ان النهضه ملک حمد" ،عالیترین نشان مدنی
بحرین طی مراسمی خاص به وی اعطا خواهد شد.
تاجیکس�تان :تاجیکس��تان در پای��ان اجالس «قلب
آس��یا» در «استانبول» ترکیه به عنوان رئیس مشترک
این کنفران��س در س��ال آینده میالدی انتخاب ش��د.
هش��تمین کنفرانس وزیران امور خارجه « قلب آسیا-
روند اس��تانبول» به میزبانی ترکیه برگزار ش��د .ریاست
هیأت تاجیکس��تان در این کنفرانس را «س��راج الدین
مهرالدین» وزیر امور خارجه این کشور بر عهده داشت.

دیدگاه
پایان تنش یا تحمل اجباری
مهسا شاه محمدی

چهلمین نشست سران ش��ورای همکاری خلیج فارس
دیروز در عربس��تان برگزار شد .کش��ورهای عضو شورا
یعنی عربس��تان ،قطر ،کویت ،ام��ارات ،عمان و بحرین
در حال��ی گرد هم آمدند ک��ه معرفی «نایف الحجرف»
وزیر دارایی س��ابق کویت برای تصدی منصب دبیرکلی
شورای همکاری خلیج فارس در نشست وزرای خارجه
کشورهای عضو شورا در ریاض بررسی و همه اعضا درباره
تعیین وی به عنوان دبیرکل جدید اتفاق نظر داشتند .در
کنار مباحث مطرح در نشس��ت مذکور نکته قابل توجه
حضور نخس��ت وزیر قطر در این نشس��ت است .روابط
میان عربس��تان و قطر در دو سال اخیر با بحران شدید
مواجه شده چنانکه سعودی با سایر اعضا شورا اقدام به
اعمال تحریم علیه دوجه نموده و ش��روط  13بندی را
برای تغییر این روند بیان کردند .آنچه نشست ریاض را
کانون توجهات قرار داده است دعوت از تمیم امیر قطر
برای حضور در این نشس��ت در حالی که منابع خبری
اعالم کردند وی به دلیل سفر به آفریقا در ریاض حضور
نخواهد یافت و هیأت اعزامی قطر به ریاس��ت «عبداهلل
بن ناصر بن خلیفه آل ثانی» نخست وزیر و وزیر کشور
قطر در این نشست حضور خواهد داشت .حال این سوال
مطرح اس��ت که دلیل دعوت از قطر در نشس��ت ریاض
چیس��ت و آیا این امر را میتوان نشانه تغییر مناسبات
دو کشور دانست؟ آنچه از سوی برخی محافل رسانهای
و سیاسی مطرح میشود ،رویکرد دو کشور برای کاهش
تن��ش و حل اختالفات اس��ت بویژه اینکه از یک س��و
عربس��تان برای ادامه جنگ یم��ن و اجرای طرح هایی
مانند معامله قرن نیازمند کاهش تنش در منطقه است
و لذا رویکرد نرمتری نس��بت ب��ه قطر باید اتخاذ نماید.
از س��وی دیگر قطر نیز کم کم خ��ود را برای برگزاری
میزبانی جام جهانی آماده میس��ازد و تنش با سعودی
بر این امر تاثیر منفی خواهد داشت لذا رویکرد اجباری
نمایش کاهش تنش را باید اجرا سازد.
در کن��ار ای��ن مباحث یک نکته مهم وج��ود دارد و آن
تح��رکات اخیر آمریکا و فرانس��ه برای ائتالف س��ازی
اس��ت .از یک طرف آمریکا ادع��ای ایجاد ائتالف جدید
در منطق��ه برای امنیت خلیج ف��ارس را مطرح کرده و
از طرف دیگر فرانس��ه نیز اخیرا طرح ایمنی دریانوردی
را مطرح و پایگاهش را امارات به راه انداخته اس��ت .این
ائتالفه��ا با عدم اس��تقبال جهانی همراه ش��ده و تنها
اعضا آن کش��ورهای عربی ح��وزه جنوبی خلیج فارس
هس��تند .اختالفات میان عربستان و قطر عمال ماهیت
این ائتالفها را زیر س��وال میبرد لذا فرانسه و انگلیس
با نمایش وحدت این  6کشور برآنند تا چنان القا سازند
که توانستهاند ائتالفهای عملیاتی را تشکیل دهند .لذا
با این اوصاف دعوت قطر به نشس��ت ریاض را نه نشانه
حل اختالفات بلکه برگرفته از اجبارهای موقت طرفین
و اهداف آمریکا و فرانس��ه در منطقه دانست و در اصل
پایان تنشها صورت نگرفته و طرفین در مرحله تحمل
اجباری یکدیگر در نشست ریاض هستند.

بهانه ترکیه برای اشغال سوریه

رئیسجمهور ترکیه خروج کش��ورش از سوریه را منوط به خروج تروریستها از
این کش��ور کرد و گفت که نیروهای ارتش ترکیه زمانی از س��وریه عقبنشینی
خواهند کرد که عناصر تروریستی خارج شوند« .رجب طیب اردوغان» گفت که
خروج ترکیه از سوریه بستگی به تروریستها دارد.به گزارش خبرگزاری آناتولی،
اردوغان تصریح کرد« :ما زمانی از سوریه عقبنشینی میکنیم که تروریستها از
این کشور خارج شوند».این در حالی است که مقامات سوریه حضور نظامی ترکیه در
ش��مال سوریه را نوعی «اش��غالگری» خواندند و خواستار خروج هر چه سریعتر نیروهای
ترکیه ش��دند .در همین راستا ،بشار اسد رئیسجمهو س��وریه در گفتوگو با یک شبکه
ایتالیایی گفت که ترکیه باید دیر یا زود خاک سوریه را ترک کند.وی در ادامه اظهاراتش
به تحوالت لیبی اشاره کرد و عنوان کرد« :اگر لیبی حضور نظامی ما را خواستار شود ،ما
به آن پاسخ خواهیم داد و سربازان خود را به این کشور اعزام خواهیم کرد».
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ترکیه و آوارگان
قاسم غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

بحرانهای امنیتی طی س��الهای اخیر در غرب آس��یا موجب
آوارگی میلیونها نفر بویژه در عراق و س��وریه ش��ده اس��ت.
بخش��ی از ای��ن جمعی��ت در درون و برخی نی��ز در خارج از

کش��ور آواره ش��دهاند .با برق��راری امنیت نس��بی در عراق و
س��وریه ،بخشی از این آوارگان به کشور و خانه و کاشانه خود
بازگشتهاند اما همچنان میلیونها آواره در وضعیت نامعلومی
به س��ر میبرن��د .نکته قاب��ل توجه در باب موض��وع آوارگان
عملکرد ترکیه در قبال آنهاست چنانکه رجب طیب اردوغان
رئیسجمهور ترکیه گفت کش��ورش قص��د دارد حداقل یک
میلیون آواره س��وری را در محدوده موسوم به «منطقه امن»
در شمال س��وریه که در جریان عملیات نظامی اخیر تصرف
کردند ،مستقر کند.اردوغان گفته است که ما میتوانیم گامی
نمونه در منطقه بین رأسالعین و تلأبیض برداریم .اس��کان
ی��ک میلی��ون نفر در مح��دوده بین تلأبی��ض و رأسالعین،
برنام��ه ما برای منطقه امن اس��ت .این اقدام از س��وی ترکیه
در حال��ی صورت می گیرد که آنها ادعا دارند به دنبال کمک
به آوارگان س��وری هستند در حالی که گزارشها از وضعیت
بحرانی آوارگان در این کشور حکایت دارد چنانکه در بسیاری

از اردوگاهها زنان آواره س��وری از س��وی نظامیان ترکی مورد
تجاوز و اذی��ت و آزار قرار می گیرند .در همین حال آوارگان
سوری پس از دریافت کارتهای حفاظت موقت از ایالتهای
مختلف ترکیه به دلیل فرصتهای شغلی بیشتر در استانبول
ترجیح میدهند که به این ش��هر بروند اما به دلیل نداش��تن
کارت حفاظ��ت اس��تانبول و یا مجوز کار همیش��ه در ترس
زندگی میکنند.
بیش��تر س��وریها در ترکیه به عنوان کارگر معمولی مشغول
فعالیت هستند و صاحبان مشاغل ترکیه نیز به دلیل موافقت
س��وریها با دریافت دستمزد پایینتری نس��بت به کارگران
ترکیه ترجیح میدهند که از کارگران س��وری استفاده کنند
و در بس��یاری از موارد این اف��راد بدون هیچگونه قرارداد و یا
بیمه درمانی و اجتماعی به کار گرفته میشوند .با این شرایط
این س��وال مطرح میش��ود که چرا ترکیه از استقرار آوارگان
در مرز ترکیه خبر داده است؟ بخشی از این اقدام را میتوان

برگرفت��ه از توجیهات ترکیه برای تحرکات در خاک س��وریه
دانس��ت .ترکیه با ادعای امنیت آوارگان نظامی گری خود را
توجیه می کند در عین حال از مسئله آوارگان به عنوان سپر
انسانی در برابر عملیات ارتش سوریه برای آزاد سازی مناطق
تح��ت اش��غال بهره می گی��رد .در این میان ی��ک اصل مهم
وج��ود دارد و آن اینکه ترکیه به دنبال جانبه جایی جمعیت
و تغییرات جغرافیایی در س��وریه است .ترکیه ادعا دارد که از
س��وی جریانهای کردی از جمله پ.ک.ک از خاک س��وریه
تهدید امنیتی می ش��ود حال آنکه با ادعای اس��کان آوارگان
در مناطق��ی خاص به دنبال مقابله با این وضعیت اس��ت .در
همین حال نباید از نظر دور داش��ت ک��ه ترکیه همچنان به
دنبال متعهد سازی اروپا به پرداخت تعهد  20میلیارد دالری
به این کشور در ازای جلوگیری از سر ریز شدن آنها به خاک
اروپاس��ت و اکنون با مسئله اس��کان آوارگان سعی در تحقق
این طرح دارد.

گزارش
اصرار ماکرون بر اجرای سیاس��تهای سرمایه داری فضای از
بحران را بر فرانس��ه حاکم ساخته اس��ت چنانکه اتحادیههای
فرانس��ه از کارمندان دولت خواس��تند در ادام��ه اعتراضات به
طرح بازنشس��تگیِ رئیسجمهور این کش��ور و اعتصابها ،به
خیابانها بیایند.
اتحادیههای فرانس��ه از کارمندان دولت خواستند تا بزرگترین
اعت��راض ده��ه اخی��ر این کش��ور را رق��م بزنند و بیش��تر از
 ۸۰۰ه��زار نفری که هفته گذش��ته در اعت��راض به اصالحات
قانون بازنشس��تگی دولت مکرون به خیابانه��ا آمدند دوباره
راهپیمای��ی به راه بیندازند.اعتصاب عمومی در فرانس��ه که از
روز پنجش��نبه پنجم دس��امبر آغاز شده ،امروز وارد روز ششم
خود ش��ده است ،اعتصابی که راه بندانهای طوالنی را در این
کش��ور ایجاد کرده ،مدارس را در پاریس به تعطیلی کشانده،
پروازهای ش��رکتهای هوایی را کنس��ل کرده و تولید برق را
کاهش داده است.در پایتخت فرانسه هم کارگران شرکت ملی
راه آهن از هر پنج قطار سریع السیر و قطار محلی ،تنها به یک
م��ورد اجازه حرکت میدهند .همزم��ان کارگران حمل و نقل
ش��هری پاریس هم با مسدود کردن  ۹خط از  ۱۶خط مترو و
اخت�لال در حرکت  ۷خط اتوبوس و متروهای پنج خط دیگر،
جابهجایی ش��هری را عمال از کار انداختهاند.به نظر نمیرس��د
اتحادیههای فرانسه هیچ تمایلی به عقبنشینی داشته باشند.
آنه��ا ام��روز از کارگران راهآهن ،پزش��کان ،معلمان و س��ایر
کارمندان دولتی دعوت کردهاند پیش از آنکه امانوئل مکرون،
رئیسجمهور این کش��ور ،از طرح خود رونمایی کند فش��ار را
بر او بیش��تر کنند.قرار اس��ت جزئیات الیح��ه «اصالح قانون
بازنشس��تگی» فرانسه امروز اعالم شود .با این حال رسانههای
محل��ی میگویند دولت امانوئل مک��رون تصمیم دارد با حذف
رژیمهای ویژه بازنشس��تگی که عمدتا درباره مشاغل سخت و

سیاستهای سرمایهدارانه الیزه سیل اعتصابها را به خیابانها کشاند

سرنگونی مکرون خواست مردم فرانسه
زیانآور ،از جمله کارگران راه آهن تعریف شده اند و همچنین
ح��ذف مقاطع بیکاری از دوره اش��تغال کارگران و کارمندان،
یک نظام عمومی برای بازنشس��تگی تعری��ف کند .در صورت

تاکید جهاد اسالمی و حماس بر ادامه مقاومت
جنبشهای فلسطینی جهاد اسالمی و حماس اعالم کردند،
اخبار منتش��ر ش��ده در خصوص رایزنی پیرامون آتشبس
طوالن��ی صحت ندارد و هرگون��ه تصمیمگیری در این باره
فقط در چارچوب اجماع ملی صورت خواهد گرفت.
رسانههای صهیونیس��تی اخیرا گزارشهایی درباره اینکه یک
پیش��نهاد آتشبس طوالنی در نوار غزه در حال بررسی است،
منتشر کردند و پس از آن برخی منابع عربی نیز از صحبت در
این باره در مذاکرات مصر میان گروههای فلسطینی خبر دادند.
هفت��ه جاری روزنامه «العربی الجدی��د» به نقل از منابع آگاه
مصری نوش��ت ،جنبش حماس سیگنالهایی از مصر دریافت
کرده مبنی بر اینکه طرح موس��وم ب��ه «معامله قرن» به آن
ش��کلی که دولت «دونالد ترامپ» تبلیغ میکرد ،س��اقط و به
یک پیشنهاد برای توافق آتشبس طوالنیمدت با رژیم اشغالگر
صهیونیس��تی تبدیل ش��ده و حماس از این موضوع استقبال
کرده اس��ت «خالد البطش» از اعضای ارش��د جهاد اس�لامی
اعالم کرد ،خبرهای منش��ر ش��ده درب��اره توافقهایی در این
باره با رژیم صهیونیس��تی صحت ندارد و در رایزنیهای قاهره
درباره جزیره ش��ناور در نوار غزه صحبت نشده است.وی ادامه
داد ،در قاهره بر ضرورت توقف حمالت علیه ملت فلس��طین

اسنادی از جنایات و پنهانکاری آمریکا
در افغانستان برمال شد
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ب��ه رغم تکذیبی��ه پنتاگون ،اس��ناد محرمانهای ک��ه روزنامه
«واشنگتنپس��ت» منتش��ر کرده ،نش��ان میدهد دولتهای
آمری��کا از زم��ان «جورج ب��وش» تاکنون در م��ورد وضعیت
پیش��رفت جنگ در افغانس��تان به مردم آمریکا دروغ گفتهاند
تا سیاستهای خود را توجیه کنند.
واشنگتنپس��ت در این مورد نوشته است« :آرشیوی محرمانه
از اس��ناد دولتی که واشنگتنپس��ت به آن دس��ت یافته ،افشا
میکن��د ک��ه مقامهای ارش��د ایاالت متح��ده در طول جنگ
 ۱۸س��اله در افغانس��تان ،حقایق را نگفتهاند .آنها اظهاراتی
خ��وش رنگ و لعاب مطرح کردهاند ،حال آنکه میدانس��تهاند

بویژه مشارکتکنندگان در راهپیمایی بازگشت ،ضرورت تحقق
وحدت ملی ،پایان اختالفات و تحقق شراکت ملی تأکید شد .بر
اساس گزارش «دنیا الوطن» ،حماس هم در بیانیهای آتشبس
طوالن��ی مدت را تکذیب و اعالم کرد :گزارشهای رس��انهای
در ای��ن باره ادام��ه حمالت تحریک علیه حم��اس و تخریب
چهره این جنبش و برنامههای مقاومت است و بعید نمیدانیم
بخش��ی از عملیات منحرف کردن افکار عمومی برای پوشش
بر امتیازدهیهای خطرناک باشد .در این میان ابومازن رئیس
تشکیالت خودگردان فلسطین اعالم کرد ،در صورتی که رژیم
صهیونیستی قصد خود برای الحاق «دره اردن» و «بحرالمیت»
را عمل��ی کند ،تم��ام توافقنامهه��ای دو طرفه لغ��و خواهد
ش��د.در همین حال از اراضی اشغالی خبر می رسد «آویگدور
لیبرمن» وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی و رهبر حزب
«اسرائیل بیتُنا» بامداد سهشنبه درخواست «بنیامین نتانیاهو»
نخستوزیر این رژیم و رهبر حزب لیکود برای تشکیل کابینه
ائتالفی را رد کرد .وبگاه «تایمز اسرائیل» صحبتهای لیبرمن
در دیدار خصوصی با شهرداران و سران شوراهای شهر از حزب
لیکود مبنی بر نیاز تلآویو به کابینه حداکثری و فراگیر را به
عنوان جواب رد وی به درخواست نتانیاهو توصیف کرد.

گفتههایش��ان درست نیس��ت و مدارکی را پنهان کردهاند که
جای تردیدی باقی نگذاش��ته بود که این جنگ ،پیروزناشدنی
شده اس��ت».به نوشته این روزنامه ،این آرشیو بیش از ۲۰۰۰
صفحهای ،حاصل پ��روژهای دولتی در خصوص ناکامی آمریکا
در جن��گ آمریکاس��ت .در جریان این پروژه با ش��مار زیادی
از مقامهای ارش��د ،دیپلماتها و فرمانده��ان نظامی آمریکا و
همچنین مقامهای افغانس��تانی گفتوگو ش��ده است.بیش از
 ۴۰۰نفر در این پروژه مورد مصاحبه قرار گرفتهاند و بس��یاری
از آنها انتقاداتی مطرح کردهاند و جزئیاتی ارائه دادهاند که به
ندرت به صورت علنی مورد بحث قرار گرفته است.
«داگالس لوت» ژنرال س��ه س��تاره ارتش آمریکا که در دولت
«ج��ورج بوش» پس��ر و دولت «باراک اوباما» مس��ئول جنگ
افغانستان در کاخ سفید بود ،در سال  ۲۰۱۵در مصاحبهای در
این پروژه گفته اس��ت« :ما از فهم بنیادین در مورد افغانستان
تهی بودیم .نمیدانستیم داریم چه کار میکنیم .داریم چه کار

تصوی��ب و اجرای طرح دولت ،نظام بازنشس��تگی در فرانس��ه
از س��ال  ۲۰۵۰دگرگون خواهد ش��د.اعتصابات اخیر فرانس��ه
بزرگترین ناآرامیها از س��ال  ۱۹۹۵در این کش��ور محس��وب

میش��ود .اعتصابه��ا علی��ه برنامه اصالح نظام بازنشس��تگی
در فرانس��ه در حالی ش��دت بیش��تری یافته ک��ه طبق اعالم
کنفدراس��یون عمومی کار( ،)CGTهفت پاالشگاه از مجموع
هش��ت پاالیشگاه این کش��ور به دلیل پیوستن کارکنان آن به
معترضان ،تعطیل شد.اعتصابها علیه برنامه نظام بازنشستگی
دولت امانوئل مکرون که بر مبنای آن س��ن بازنشستگی از ۶۲
به  ۶۴افزایش مییابد از  ۶روز گذش��ته در فرانسه آغاز شده و
همچنان ادامه دارد.
«امانوئ��ل ل ِپین» دبیر ف��درال کنفدراس��یون عمومی کار در
ح��وزه نفت در این زمینه گفته ،دول��ت میخواهد این باور را
تلقین کند که اعتصابکنندگان فقط کارکنان بخشهای ویژه
هس��تند اما پاالیشگاههای « اس��و » و « توتال » که کارکنان
بخش خصوصی هس��تند را نیز ش��امل میش��ود.به گفته او،
فقط پاالیش��گاه « اس��و نوتردام» ناحیه «گرونشون» واقع در
«اوت نورماندی» تعطیل نش��ده است.براس��اس این گزارش،
حملونقل محصوالت به وس��یله خطوط لوله ،کشتی ،قطار و
کامیون قطع شده است و حتی یک قطره سوخت از پاالیشگاه
خارج نمیشود.
براس��اس گزارش رسانههای فرانس��وی ،این اعتصابها سبب
ایجاد اختالل ش��بکه حملونقل در بسیاری از مناطق فرانسه
ب��ه ویژه پاری��س و «ایل دو فرانس» ش��ده اس��ت؛ در حالی
که قرار ب��ود اعتصاب رانن��دگان وس��ایل حملونقل عمومی
و مت��روی پاریس روز دوش��نبه به پایان برس��د ،ب��ا موافقت
اعتصابکنندگان ،این اقدام تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.
اعتصابها در ش��رایطی دنبال میش��ود که ب��ه گفته «ادوارد
فیلیپ» نخس��ت وزیر فرانسه از یک س��و نه دولت میخواهد
که از برنامه خود عقبنشینی کند و در دیگر سو نه معترضان
حاضرند به اعتصاب خود پایان دهند.

افشای ماهیت مهاجمان به معترضان در بغداد
خبرگ��زاری براثا اس��نادی را در خص��وص عوامل حمله به
معترض��ان عراقی در منطقه الس��نک و می��دان الخالنی در
بغداد طی جمعه گذشته منتشر کرد.
براس��اس این اسناد مشخص ش��ده است که شخصی به نام
عامر عبدالمجید السعدون مسئولیت اقدامات مجرمانه علیه
معترضان را بر عهده داش��ته است.الس��عدون به حزب بعث
وابس��ته بوده و پدرش عبدالمجید السعدون یکی از رهبران
حزب بعث به ش��مار آمده و در حال حاضر در ترکیه به سر
می برد.اسناد مذکور نشان می دهد که السعدون از قبل در
جریان حمله به منطقه الس��نک قرار داش��ته و از تجمعات
اعتراض آمیز برای به قتل رس��اندن جوانان بی گناه عراقی
سوء استفاده کرده است.پیش از این منابع پزشکی و امنیتی
عراقی از افزایش شمار قربانیان حمله مسلحانه به معترضان
عراقی در منطقه الس��نک به  ۲۵تن خبر داده بودند.پیشتر
شمار قربانیان شلیک گروهی ناشناس به سمت معترضان در
پارکینگی هفت طبقه در منطقه السنک در نزدیکی میدان
التحریر  ۱۶تن اعالم ش��ده بود .در این حمله همچنین ۷۰
تن دیگر نیز مجروح ش��دند .در این میان رئیس فراکسیون
پارلمانی «س��ائرون» عراق از مداخالت آمریکا در مس��ائل

میکنیم؟ مبهمترین فهمی از این موضوع نداش��تیم».لوت در
بخش دیگری با متهم کردن دولت و کنگره به عدم هماهنگی،
میگوید« :اگر مردم آمریکا حجم سوء عملکرد را میدانستند...
 ۲۴۰۰نفر جان باختند».واشنگتنپس��ت نوشته است که این
مصاحبهها نش��ان میدهد چطور ب��وش ،اوباما و حاال «دونالد
ترام��پ» و فرمانده��ان آنها در تحقق وعدهه��ای خود برای
پیروز ش��دن در افغانستان ناکام بودهاند.این اسناد همچنین با
ادعاهای مقامهای آمریکایی که در طول  ۱۸س��ال گذشته هر
سال ادعا میکردهاند که جنگ به خوبی پیش میرود و ارزش
ادامه دادن را دارد ،در تضاد است«.باب کرولی» سرهنگ ارتش
آمریکا که بین سالهای  ۲۰۱۳و  ۲۰۱۴به عنوان مشاور ارشد
ضدشورش نیروهای ویژه ارتش آمریکا خدمت کرده ،در یکی
از مصاحبهها گفته اس��ت« :هر دادهای ،به نحوی دس��تکاری
میشد تا بهترین تصویر ممکن ترسیم شود.
ب��ه عنوان نمونه ،ارزیابیهایی که کامال غیرقابل اتکا بودند ،اما

داخل��ی عراق انتقاد و تأکید کرد که مداخله واش��نگتن در
تش��کیل دولت جدید ،غیر قابل قبول اس��ت .از سوی دیگر
الحلبوسی رئیس پارلمان عراق تاکید کرد ،باید جلوی همه
تالشها برای تضعیف اعتماد شهروندان به نیروهای امنیتی
در ش��رایط کنونی عراق گرفته ش��ود« .برهم صالح» رئیس
جمهور عراق از فراکس��یونهای سیاسی این کشور خواست
نامزد نخس��ت وزیری را در مدت قانونی خود تعیین کنند.
خبر دیگر آنکه «حسین سالم» عضو فراکسیون «صادقون»
در پارلمان عراق گفت دو ش��بکه ماهوارهای با انتشار اخبار
کذب« ،قیس الخزعلی» دبیر کل جنبش عصائب اهل الحق
را متهم کردند که به کش��تار معترضان تهدید کرده اس��ت.
همچنی��ن یک نماینده پارلمان عراق گف��ت ،آمریکا درباره
تجهی��زات نظامی که ب��ه صورت مس��تمر وارد پایگاه عین
االس��د در استان االنبار میش��ود ،هیچ اطالعاتی در اختیار
دول��ت عراق قرار نمیدهد .همچنی��ن جنبش عصائب اهل
الح��ق تاکید کرد که نیروهای این س��ازمان همان گونه که
در میدان نبرد با داعش مدافع ملت و کشورشان بودند حاال
ه��م ضمن حمایت از اصالح امور ،توطئهها برای برهم زدن
اوضاع داخلی عراق را ناکام خواهند گذاشت.

این برداشت را تقویت میکردند که همه چیز رو به راه است».
«جان سوپکو» رئیس آژانس فدرالی که در جریان یک پروژه ۱۱
میلیون دالری تحت عنوان «درسهایی که آموخته ش��د» این
مصاحبهها را انجام داده ،در گفتوگو با واشنگتنپس��ت اذعان
کرده اس��ت که این اسناد نشان میدهد «دائما به مردم آمریکا
دروغ گفته ش��ده است».یکی از نکات مهم این مصاحبهها این
اس��ت که آنها تا حدی اهداف و دیدگاههای مقامهای دخیل
در حمله به افغانستان در مورد مداخالت خارجی آمریکا را نیز
روشن میکند«.جیمز دوبینز» دیپلمات سابق آمریکایی که در
دولتهای بوش و اوباما نماینده آمریکا در امور افغانستان بوده،
در یکی از مصاحبهها گفته است« :ما به کشورهای فقیر حمله
نمیکنیم تا آنها را ثروتمند کنیم .ما به کشورهای استبدادی
حمله نمیکنیم تا آنها را دموکراتیک کنیم .ما به کش��ورهای
خشن حمله میکنیم تا آنها را آرام کنیم .روشن است که در
افغانستان [در تحقق این هدف] شکست خوردیم».

