
 اتیوپ�ی: چندی��ن هزار نفر از م��ردم اتیوپی در 
اعتراض ب��ه آت��ش زدن چهار مس��جد در منطقه 
امهره ب��ه خیابان ها آمدند و تظاه��رات کردند.این 
حم��ات جمعه گذش��ته در ش��هرک موت��ا که در 
350 کیلومتری ش��مال آدیس آبابا پایتخت اتیوپی 
واقع اس��ت، روی داد. همچنین شماری از کسب و 
کارهایی که صاحبان آنها مسلمان بودند هدف قرار 

گرفته شده است.

 ترکیه: سیاس��ت آن��کارا در بازداش��ت مخالفان 
و پاکس��ازی نهادها و س��ازمان های دولتی از اعضا 
و وابس��تگان جنب��ش »فت��ح اهلل گول��ن« واعظ و 
اپوزیسیون آمریکانشین دولت ترکیه همچنان ادامه 
دارد. دادس��تانی آنکارا برای صد نفر از مظنونان به 
همکاری با سازمان گولن و دست داشتن در کودتای 
نافرج��ام پانزده��م جوالی ۲0۱۶ حکم بازداش��ت 
صادر کرد ک��ه نیروهای امنیتی تا کنون ۶۲ نفر از 

آنها را بازداشت کردند.

 روس�یه: نتایج یک نظرسنجی در فرانسه نشان 
می دهد بس��یاری از ش��هروندان اروپایی تمایل به 
بهبود روابط دوجانبه با روسیه دارند.علیرغم اینکه 
اکثر دولت ه��ای اروپایی با بهانه های مختلف از لغو 
تحریم ها علیه روس��یه خودداری می کنند، تعدادی 
از سیاست مداران اروپایی و احزاب، خواستار خاتمه 
درگیری و تنش سیاسی و اقتصادی با این کشور و 

تغییر روابط با همسایگان شرقی آن هستند.

 افغانس�تان: امس��ال به مرگبارترین سال برای 
نیرو های آمریکایی مس��تقر در افغانس��تان از زمان 
پایان رس��می عملیات جنگی در این کشور تبدیل 
ش��ده اس��تگرین برت نظامی 33 س��اله آمریکایی 
ب��ه بیس��تمین نظامی تبدیل ش��د که امس��ال در 
خش��ونت ها در افغانس��تان کشته ش��ده اند. کشته 
شدن او سبب شد امسال به مرگبارترین سال برای 
نیرو های آمریکایی مس��تقر در افغانس��تان از زمان 
پایان رسمی عملیات جنگی در این کشور در سال 

۲0۱۴ تبدیل شود. 

 پاکس�تان: رس��انه های پاکس��تانی از سفر وزیر 
خارجه عربس��تان به اس��ام آباد خبر دادند.فیصل 
بن فرحان، وزیر خارجه عربس��تان امروز مصادف با 
پنجم دی ماه، در سفری مهم به اسام آباد خواهد 
رفت و در جریان این س��فر با شاه محمود قریشی، 
همتای پاکس��تانی خود و نیز عمران خان، نخست 

وزیر این کشور دیدار و رایزنی خواهد کرد.

ذرهبین

بی خانمانی هزاران نفر در لیبی
جنگ لیبی موجب ش�ده اس�ت هزاران 

نفر در طرابلس آواره شوند
 زمانی که بمباران ها اوایل امسال در حومه طرابلس 
شروع ش��د، لیا محمد تقریبا اصا فرصت نداشت 
وسایل فرزندانش را پیش از فرار کردن از منزلش در 
جنوب طرابلس جمع آوری کند. برای چند ماه وی 
مجبور شد خانواده اش را در چند اپارتمان جا به جا 
کند و افزایش اجاره بها در این ش��هر شلوغ موجب 
ش��د پس انداز وی تمام شود و آن ها در ساختمانی 
نیمه تمام و در کنار ده ها خانواده دیگر ساکن شدند. 
بیش از ۱۴0 هزار شهروند لیبیایی دیگر همانند لیا 
محمد از آوریل، زمانی که نیرو های وفادار به خلیفه 
حفتر به طرابل��س حمله کردند، از منازل خود فرار 
کرده اند. در مرکز طرابلس ساختمان های بلندمرتبه 
نیمه تمام -که از ۲00۸ و به علت اختاف ها درباره 
مالکیت آن ها رها ش��ده اند- اکنون میزبان بیش از 
۱۷0 خان��واده اند.برای برخی از آن ها زندگی کردن 
در این ساختمان های نیمه تمام "هدیه ای از بهشت" 
است، زیرا زندگی کردن در این ساختمان های نیمه 

تمام بهتر از ماندن در خیابان ها است.
البته لیا محمد که مادر هفت فرزند اس��ت، گفت" 
ما همانند حیوانات - بدون آب، برق و حتی فاضاب 
ش��هری- زندگی می کنیم. "کوچک ترین فرزند وی 
بیماری مزمن تنفس��ی دارد. محم��د گفت" گرد و 
خاک وی را خواهد کشت. " وی گفت" تمام چیزی 
که می خواهیم زندگی کردن با عزت است. "مقامات 
برای کمک به این خانواده ها اقدامات چندانی انجام 
نداده است.میسون الداب مسئول امور آوارگان برای 
کمیت��ه بحران دول��ت توافق ملی لیب��ی نیز تایید 
می کند" دولت به این خانواده ها کمکی نکرده است. 
"به گفته وی، دولت نتوانس��ت ب��رای همه آوارگان، 
پناهگاه تهیه کند و بسیاری از آن ها مجبورند منزل 

اجاره کنند.

نیمچهگزارش

 پاسخ عون به اتهامات الحریری
رئیس جمهور لبنان به صحبت های »سعد الحریری« نخست وزیر دولت پیشبرد 
امور درباره دولت آینده این کشور واکنش نشان داد.  »میشل عون« رئیس جمهور 
لبنان به مناسبت عید میاد مسیح به دیدار »بشاره الراعی« سراسقف کلیسای 
مارونی لبنان رفت. میشل عون در این دیدار در واکنش به صحبت های »سعد 
الحریری« اعام کرد، دولت آینده دولت »جبران باس��یل« وزیر خارجه نیست و 
باس��یل تنها رئیس بزرگترین فراکسیون پارلمانی است. عون تأکید کرد، اینکه عده ای 
دولت پیش رو را »دولت حزب اهلل« بدانند اشتباه است و از نظر وی دولت آینده، دولتی 
تکنوکرات خواهد بود .وی ادامه داد: ما ۱00 روز منتظر رئیس دولت پیشبرد امور سعد 
الحریری ماندیم و مش��کل حل نش��د.»نبیه بری« رئیس پارلمان لبنان هم اعام کرد، 
حزب اهلل و جنبش »امل« انعطاف زیادی به سعد الحریری نشان دادند اما فایده نداشته 

و در نهایت وی از نامزدی برای نخست وزیری عذرخواسته است.

ریشه رویکرد آنکارا به مسکو 
وزیر خارجه سوریه با اشاره به اینکه سال آینده میادی سال پایان بحران در 
کش��ورش نخواهد بود، گفت: هر زمان که عوامل تروریستی ترکیه متحمل 
شکست می شوند آنها برای آتش بس به مسکو روی می آورند.ولید المعلم 
وزیر خارجه س��وریه در گفتگو اختصاصی با اس��پوتنیک اعام کرد: س��ال 
۲0۲0 سال پایان بحران سوریه نخواهد بود. وی افزود: هماهنگی و همکاری 
با روس��یه در زمینه سیاسی در باالترین سطح است و در سطح اقتصادی هم شامل 
پروتکل امضا شده برای بازسازی سوریه است که به نفع ملت سوریه است. بسیاری 
از ش��رکت های روسی مایل به س��رمایه گذاری در این پروژه های راهبردی هستند 
و از همین رو امضای پروتکل بنای آینده اس��ت. وی تاکید کرد: متأس��فانه هر گاه 
رهبران ترکیه احساس می کنند که عوامل تروریستی آنها در ادلب متحمل شکست 

می شوند به مسکو برای آتش بس می آیند.

حمایت دادگاه تجدیدنظر بلژیک از ممنوعیت حجاب
یک دادگاه تجدیدنظر در بلژیک از ممنوعیت پوشیدن حجاب در دو مدرسه در 
منطقه »فلمیش« این کش��ور اروپایی حمایت کرد.در سال ۲0۱۸، والدین ۱۱ 
دانش آموز، علیه ممنوعیت پوشیدن روسری در روستای »مسمیخلن« واقع در 
استان »لیمبرگ« بلژیک شکایت کردند و موفق به پیروزی در این پرونده شدند.

در آگوست س��ال جاری میادی، دادگاهی در »تونگرن« حکم داد که دخترانی 
که در مدارس »آتنوم ماسلند« و »نیکا تسا« درس می خوانند، اجازه پوشیدن روسری 
را دادند زیرا طبق کنوانس��یون  حقوق بشر اروپا، کشورهای اروپایی موظف هستند به 
شهروندان خود اجازه دهند، آزادانه به دستورات مذهبی خود عمل کنند. با اینحال، حکم 
دادگاه تجدیدنظر »انترپ« تأکید دارد که ممنوعیت پوشیدن روسری در مدارس بلژیک، 
قابل توجیه است.مدرسه ای که دانش آموزان با حجاب آن با مشکل روبرو شده اند به یک 

نهاد دولتی به نام »GO، آموزش جامعه فلمان« وابسته است. 

 س��ال ۲0۱9 در حالی به روزهای پایانی نزدیک می ش��ود 
که آمریکا اخی��را بودجه نظامی خود برای س��ال ۲0۲0 را 
تصویب کرده است. نمایندگان مجلس سنای ایاالت متحده 
الیحه بودجه دفاعی آمریکا موسوم به قانون اختیارات دفاع 
ملی برای س��ال ۲0۲0 را با ۸۶ رای موافق در مقابل ۸ رای 

مخالف تصویب کردند.
در این الیح��ه ۶35 میلیارد دالر برای هزینه های پنتاگون، 
۷۱.5 میلی��ارد دالر عملی��ات احتمال��ی فرام��رزی، ۲3.۱ 

میلیارد دالر هزینه های دفاعی وابسته به وزارت انرژی، ۸.۱ 
میلیار دالر هزینه های س��ایر موارد دفاعی، 300 هزینه های 
غیردفاع��ی در مجموع ۷3۸ میلی��ارد بودجه در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت. این بودجه در حالی تصویب شده که افزایش 
بودجه نظامی آمریکا نکات قابل توجهی را آش��کار می سازد. 
آمریکایی ه��ا بر این ادعایند که پلیس جهان نیس��تند و به 
دنبال کاهش تحرک نظامی در جهان هستند چنانکه ترامپ 
بارها اعام کرده اس��ت که متحدان عرب و غیر عرب آمریکا 
باید هزینه های امنیت خود را بپردازند. نودحه ۷3۸ میلیارد 
دالری آمری��کا نش��ان می دهد که همچن��ان نظامی گری 
اصل اول سیاس��ت آمریکا را تش��کیل می دهد که در قالب 
های جدید در حال اجرا شدن است. آمریکا با تجربه جنگ 
عراق و افغانستان به این نتیجه رسیده است که دیگر زمان 

لش��گر کشی گس��ترده پایان یافته و با رویکرد به روندهای 
جدید همچون اعزام گروه های کوچک نظامی و نیز نوسازی 
تسلیحات هس��ته ای و موش��کی به دنبال برتری نظامی بر 
جهان اس��ت. اخیرا ترامپ نیز رس��ما حضور نظامی در فضا 
را اع��ام ک��رده که ابعاد جدیدی از نظام��ی گری آمریکا را 
نش��ان می دهد. نکته مهم در این بودجه س��هم گروه های 
تروریستی است. در این الیحه بخش مربوط به »کمک های 
نظامی به گروه های پاکسازی شده« با افزایش بودجه مواجه 
اس��ت. آمریکا هر ساله در بودجه خود برای برخی از گروه ها 
از جمله نیروهای دموکراتیک س��وریه )س.د.گ( که ستون 
اصلی گروه تروریس��تی پ.ک.ک/ی.پ.گ اس��ت، صندوق 
تامین اعتبار 500 میلیون دالری اختصاص می دهد. براساس 
ای��ن الیحه اعتبار کمک  نظام��ی ۶۴5 میلیون دالری برای 

مبارزه با داعش در عراق در نظر گرفته شده، این درحالیست 
که در مورد س��وریه اش��اره ای به نوع و حجم این کمک ها و 

اسامی گروه های دریافت کننده نشده است.
این بودجه نش��ان می دهد که آمریکا همچنان س��ناریوی 
نظامی گری و بحران سازی در جهان را در دستور کار دارد 
که محور اصلی آن را خاورمیانه و شرق آسیا تشکیل می دهد. 
آمریکا هر چند که از میزان حضور نظامی در سایر کشورها 
کاسته اما سیاس��ت نظامی آن در لوای تقویت متحدانش و 
حمایت از تروریسم ادامه دارد و در قالب نیروهای مزدور به 
دخالت نظامی در سایر کشورها می پردازد. این بودجه نشان 
می دهد که همچنان آمریکا تهدید اول امنیت جهان است 
و اگر قرار باش��د اقدامی برای امنیت جهان صورت گیرد آن 

اصل مقابله با آمریکاست. 

یادداشت

خوش خدمتی امارات به نتانیاهو در عید حنوکا

در خیانتی آشکار به فلسطین و حمایت از نتانیاهو برای ادامه حضور در سمت 
نخست وزیری صهیونیست ها، سفارتخانه های امارات عربی متحده در راستای 
عادی سازی روابط کشورشان با رژیم صهیونیستی عید »حنوکا« را به مقامات 
این رژیم تبریک گفتند.  وزارت خارجه رژیم صهیونیس��تی اعام کرد که از 
امارات عربی متحده به مناسبت فرارسیدن عید »حنوکا« پیام تبریک دریافت 
کرده است؛ این در حالی است که ابوظبی و تل آویو از هیچ رابطه دیپلماتیک 
آشکاری با یکدیگر برخوردار نیستند.»یوآل روتم«، مدیرکل وزارت خارجه رژیم 
صهیونیس��تی در صفحه توئیتر خود نوشت: »از میان بسیاری از تبریک های 
زیبایی که به مناسبت عید حنوکا دریافت کردیم، خوشحال و مفتخریم که از 
سفارت خانه های امارات در جهان هم تبریک دریافت کردیم«.وی افزود: »ما 
این پیام های گرم را ارج می نهیم و امیدواریم که روابط بین اسرائیل و امارات 
عربی متحده در سال ۲0۲0 شاهد رشد بیشتری باشد«. »عبداهلل بن زاید«، 
وزیر امور خارجه امارات عربی روز ش��نبه در حس��اب کاربری اش در توییتر، 
مطلبی منتشر کرده که تأیید می کند که برخی دولت های عربی حاشیه خلیج 

فارس در حال عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی هستند.
مطلبی که بن زاید منتش��ر کرده، یادداش��تی اس��ت که تحت عنوان »یک 
ائتاف عرب-اس��رائیلی در حال ش��کل گیری در خاورمیانه است«، در پایگاه 
»اسپکتیتور« منتش��ر شده اس��ت.این اقدام بن زاید، که تأیید بهبود روابط 
اعراب با رژیم صهیونیس��تی به شمار می آید، با استقبال »بنیامین نتانیاهو« 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی روبه رو شده است. »یدیعوت آحارونوت« اخیراً 
نوشته است که امارات به آن دسته از اتباع رژیم صهیونیستی که قصد حضور 
در نمایش��گاه »اکسپو ۲0۲0« را دارند، اجازه می دهد با گذرنامه اسرائیلی به 
این کشور سفر کنند. خبر دیگر آنکه وزارت جنگ رژیم صهیونیستی دستور 
داد حساب های بانکی خانواده های مجریان عملیات های استشهادی مسدود 
شود. از سوی دیگر منابع صهیونیستی می گویند نخست وزیر این رژیم پیش 
از انتخابات درون حزبی لیکود، از تصمیم خود برای پیشبرد طرح ساخت چند 
هزار واحد مس��کونی در ش��هرک های صهیونیست نشین سخن گفته است. 
»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در حال پیشبرد طرحی 
برای ساخت سه هزار واحد جدید در شهرک های صهیونیست نشین در کرانه 

باختری است. 

فقر در آمریکا در حال گسترش 
 

پایگاه اینترنتی اندیشکده آمریکایی بروکینگز در مقاله ای به قلم آندره پِری 
نوشت: حقیقتی درباره اقتصاد پررونق ما وجود دارد که خیلی علنی نشده 
است با وجود افزایش ارزش بازار سهام و نرخ پایین بیکاری، فقر در آمریکا 
فراگیر است. تعداد افرادی که کمتر از ۲5۷50 دالر برای یک خانواده چهار 
نف��ره درآمد دارند در مناطق جمهوری خ��واه و دموکرات، در همه مناطق 
آمریکا و در میان همه قومیت ها در این کش��ور در حال افزایش اس��ت. بر 
اساس تحلیل داده های اداره سرشماری آمریکا که دفتر استیت الین، بخشی 
از مؤسسه خیریه پیو، آن را انجام داده است ؛ بین سال های ۲0۱۶ و ۲0۱۸، 
فقر در 30 درصد از بخش های آمریکا- چه مناطق سفیدپوس��ت نشین یا 
سیاهپوست نشین- افزایش یافت. مردم فقیر از همه قومیت ها با پیشینه های 
مختلف درد های مشترکی دارند که باید برای کاهش آن ها تاش کنیم.باید 
به مشکات اقتصادی در مناطق مختلف بر اساس حمایت شان از هر یک 
از دو حزب اصلی آمریکا توجه کرد. براساس تحقیقات بروکینگز، میانگین 
درآم��د خانواده ها در مناطق طرفدار جمهوری خواهان از س��ال ۲00۸ به 
این طرف، از 55 هزار دالر به 53 هزار دالر در س��ال کاهش یافته است. از 
س��وی دیگر، در مناطقی که معموالً به دموکرات ها رأی می دهند، میانگین 
درآم��د خانواده ه��ا از 5۴ هزار دالر در س��ال ۲00۸، به ۶۱ ه��زار دالر در 
س��ال ۲0۱۸، افزایش یافته است.البته این آمار به این معنا نیست که همه 
دموکرات ها از مزایای اقتصادی بهره مند شده اند. تحقیقات بیشتر بروکینگز 
نش��ان می دهد 5۴ درصد از کارگران سیاهپوس��ت و ۶3 درصد از کارگران 
آمریکای التین تبار )که به احتم��ال زیاد به دموکرات ها رای می دهند( به 
ش��کل نامناسبی در مش��اغل کم درآمد مش��غول به کار هستند. فقط 3۶ 
درصد از کارگران سفیدپوس��ت و کارگران آمریکایی آسیایی تبار در چنین 
شرایطی کار می کنند. در ضمن، نرخ بیکاری سیاهپوستان در شهر هایی که 

به دموکرات ها رای می دهند، دو برابر نرخ بیکاری سفیدپوستان است.
براس��اس تحقیقات گروه ن��وآوری اقتصادی، پس از رکود اقتصادی س��ال 
۲00۸، شهر هایی با ساکانان کمتر از ۱00 هزار نفر، ۱۷500 فرصت شغلی 
را از دس��ت دادند. هرچند نرخ فقر در مناطق روس��تایی پس از افزایش بی 
س��ابقه در سال ۲0۱3 و رس��یدن به ۴/۱۸ درصد در سال ۲0۱۷، به ۴/۱۶ 

درصد کاهش یافت.

آشوب کریسمس در هنگ کنگ 
همزمان با حمایت های آمریکا از آشوب در هنگ کنگ، معترضان هنگ کنگی 
و در آستانه کریسمس با بر سر گذاشتن کاه بابانوئل، تظاهرات را ازسرگرفتند.  
در حالی که تظاهرات ۶ ماهه معترضان هنگ کنگی وارد سال جدید می شود، 
معترضان با بر سر داشتن کاه  بابانوئل، درگیری ها را از سرگرفتند. معترضان 
سیاه پوش شیشه های مغازه ها را شکستند، پلیس نیز در پاسخ به این اقدامات 
از گاز اش��ک آور استفاده و بسیاری از معترضان را دستگیر کرد. هنگ کنگ 
تا س��ال ۱99۷ تحت حاکمیت انگلیس قرار داش��ت. از آن سال حاکمیت 
چین بر این منطقه اعاده شد، اما ساختار سیاسی آن همچنان دست نخورده 
باقی مانده و اصطاحا ش��رایط »یک کش��ور، دو سیس��تم« در روابط میان 
پکن و هنگ کنگ برقرار اس��ت. این منطقه از لحاظ نظام سیاس��ی در امور 
داخلی مستقل است و صرفا در سیاست های کان نظامی و امنیتی از پکن 
پی��روی می کند.این درگیری ها در هنگ کنگ از حدود ۶ ماه گذش��ته و با 
اعتراض به قانون اس��ترداد مجرمین به خاک اصلی چین آغاز شد. بر اساس 
آن هنگ کنگ می توانس��ت برخی مجرمین را برای ادامه محاکمه یا اجرای 

مجازات، به سرزمین اصلی چین بفرستد.
در ادامه تنش��ها میان چین و آمریکا، نیروی دریایی آمریکا با خطر سایبری 
توصیف کردن اپلیکیشن چینی اشتراک ویدیوی تیک تاک، استفاده از آن را 
ممنوع اعام کرد.»اوریان اورالند« سخنگوی پنتاگون گفت که نیروی دریایی 
روز ۱۶ دسامبر )۲5 آذر( به تمامی اعضای خود »پیام هشدار سایبری« صادر 
و طی  آن خطر احتمالی استفاده از اپلیکیشن تیک تاک برای امنیت اطاعات 
شخصی را معرفی کرد.اورالند اضافه کرد این دستور بخشی از تاشی ها برای 
مقابله با تهدیدات موجود و در حال ظهور است.نیروی دریایی تنها بخش از 
ارتش آمریکا نیست که استفاده از این اپلیکیشن را ممنوع اعام کرده است. 
طی دس��تورالعملی، کادر ارتش آمریکا نیز از استفاده از این اپلیکیشن منع 
ش��ده اند.آمریکا مدعی است که این اپلیکیش��ن به صورت مخفیانه اقدام به 
ارسال اطاعات شخصی کاربران به سرورها در چین می کند و این امکان را 
فراهم می کند که ابزارهای جاسوسی بر روی گوشی های تلفن همراه کاربران 
نصب شود.اپلیکیشن چینی تیک تاک با ۷50 میلیون دانلود در سال گذشته 

به عنوان نخستین اپلیکیشن رسانه اجتماعی جهان تبدیل شده است.

گزارش

پایگاه اطاع رس��انی عتبه حس��ینیه، با بازنشر موضع قبلی 
مرجعیت عالی شیعیان در عراق درباره انتخاب نخست وزیر 
در س��ال ۲0۱۸، از حمای��ت وی از گزین��ه پیش��نهادی 

فراکسیون اکثریت پارلمان خبر داد.
 پایگاه اطاع رس��انی عتبه حس��ینی )ع( )العتبه الحسینیه 
المقدس��ه(، با بازنش��ر موضع مرجعیت عالی قدر ش��یعیان 
در عراق درباره روند انتخاب نخس��ت وزیر در سال ۲0۱۸، 
از حمایت مرجعیت از قانون اساس��ی کش��ور و فراکسیون 
بزرگ ت��ر در پارلمان برای انتخاب نخس��ت وزیر جدید این 
کش��ور خب��ر داد.پایگاه اطاع رس��انی »العتبه الحس��ینیه 
المقدسه«، دیروز سه ش��نبه )۲۴ دسامبر(، با بازنشر بیانیه  
صادر ش��ده از دفت��ر  آیت اهلل »س��ید علی السیس��تانی« 
مرجعیت عالی ش��یعیان در ع��راق در تاریخ ۱0/9/۲0۱۸ 
مطابق با ۱9 شهریور ۱39۷، موضع مرجعیت درباره پروسه 

انتخاب نخست وزیر را یادآور شد.
در این بیانیه به نقل از یک مقام نزدیک به مرجعیت عالی قدر 
ش��یعیان در عراق آمده اس��ت، آنچه برخی نمایندگان در 
رسانه ها به نقل از مرجعیت بازگو کرده اند و مدعی شده اند 
که مرجعیت نام برخی از ش��خصیت های سیاس��ی را ذکر 
کرده و با انتخاب آنها برای تصدی پس��ت نخس��ت وزیری 
مخالفت کرده، دقیق نیست.وی می افزاید: به موجب قانون 
اساس��ی، انتخاب نامزد نخست وزیر از اختیارات فراکسیون 
بزرگتر در پارلمان است نه دیگران و دیگران حق رد کردن 
این نامزد را ندارند. لذا مرجعیت دینی هیج ش��خصیتی را 
رد نکرده اس��ت و نام افراد یا طرف های مش��خصی را ذکر 
نکرده اس��ت . اما در تماس های -مستقیم و غیرمستقیم- 
طرف های مختلف، وی اعام کرده که نخست وزیری را که 

از میان ش��خصیت های سیاسی که طی سالهای گذشته در 
قدرت بوده اند، انتخاب ش��ود، تایید نمی کند و هیچ تفاوتی 
میان ش��خصیت های سیاسی مس��تقل یا وابسته به احزاب 
مختل��ف وجود ندارد. در ادامه این بیانیه آمده اس��ت: زیرا 
اغل��ب مردم هیچ امیدی ب��ه این افراد ندارن��د که بتوانند 
وضعیت را بهبود دهند و با فس��اد مبارزه کنند. اگر فردی 
شایس��ته، پاک، ش��جاع، قاطع و دارای ویژگی هایی که در 

خطبه های نمازجمعه کربا در ۲۷ ژوئیه ذکر شد، انتخاب 
شود، امکان ارتباط با او و ارائه نصیحت درباره منافع کشور 
وجود خواهد داشت. در غیر این صورت، مرجعیت به شیوه 
خود در تحریم ش��خصیت های حکومت��ی ادامه می دهد تا 
همچن��ان صدای محرومان باش��د و از حقوق آنها تا جایی 
که میس��ر است، دفاع کند. در این میان فراکسیون بزرگتر 
پارلمان عراق، اخبار منتش��ر ش��ده درب��اره انتخاب نامزد 

جدی��د برای تصدی پس��ت نخس��ت وزیری و معرفی او به 
رئیس جمهور را تکذیب کرد. 

»انتصار الغریباوی« نماینده فراکس��یون پارلمانی »البناء« 
اخب��ار منتش��ر ش��ده درب��اره ارس��ال نامه از س��وی این 
فراکس��یون به عنوان فراکس��یون بزرگتر به »برهم صالح« 
رئیس جمه��وری و معرفی نامزد جدید برای تصدی پس��ت 
نخس��ت وزیری را رد کرد. وی گفت که اخبار منتشر شده 
درب��اره نامه فراکس��یون البناء به رئیس جمه��ور و معرفی 
»اس��عد العیدانی« اس��تاندار بصره به عن��وان نامزد تصدی 
پس��ت نخست وزیری صحیح نیست و تا به این لحظه هنوز 
مشخص نشده که نامزد جایگزین »قصی السهیل« چه کسی 
است. منابع رس��انه ای و شبکه های اجتماعی، امروز مدعی 
ش��دند که رئیس جمهور عراق نامه ای از س��وی فراکسیون 
البناء به عنوان فراکسیون بزرگتر در پارلمان دریافت کرده 
و در این نامه، به وی پیش��نهاد ش��ده که اس��تاندار بصره 
را مامور تش��کیل کابینه جدید عراق کند. از س��وی دیگر 
»قصی الس��هیل« نامزد فراکس��یون »البناء« پارلمان عراق 
برای تصدی پس��ت نخس��ت وزیری، طی نامه ای خطاب به 
این فراکس��یون از نامزدی برای تصدی این پس��ت انصراف 
داد و خواس��تار انتخ��اب جایگزین دیگری ش��د. در حوزه 
امنیتی نیز خبر می رس��د حمله گروه تروریستی داعش به 
یکی از چاه های نفتی اس��تان نفت خیر کرکوک عراق دفع 
شد.همچنین گروه تروریستی داعش به یک نقطه ایست و 
بازرس��ی ارتش عراق در استان صاح الدین در شمال بغداد 
حمله کرد. بقایای عناصر تروریس��تی داعش طی دو س��ه 
هفته اخیر حمات پراکنده خود را در اس��تان های مختلف 

عراق شدت بخشیده اند.

پیام های یک بودجه 
فرامرز اصغری
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موضع آیت الله سیستانی درباره انتخاب نخست وزیر جدید عراق
همزمان با تشدید تحرکات جریان های سیاسی مطرح شد 


