
»به وقت شام«  بهترين گزينه
سينماي ايران در اسكار 

دکتر زید، مسئول امور دانشجویان عراقی در ایران در گفت وگو با »جوان آنالین«:
حوادث بصره، فتنه ای برای بازگرداندن داعش به عراق است

بازگشت ديرهنگام پرونده شيخ زکزاکی به کانون توجهات بين المللي

امريکا دفتر »ساف « را تعطيل می کند

روند حوادث ش�هرهای 

حامد طبیعت پور
  جوان آنالین

جنوب�ی ع�راق نش�ان 
می دهد که موضوع صرفًا 
به یک اعتراض س�اده ب�ه کمبود آب و ب�رق و ضعف 
خدمت رس�انی دول�ت برنمی گ�ردد و دس�ت های 
پش�ت پرده ای درصدد هس�تند تا با بهره ب�رداری از 
نارضایتی مردم عراق اهداف شوم خود را دنبال کنند. 
در روز  هایی که عراق درگیر تعیین دولت است و پارلمان 
عراق هنوز نتوانسته فراکسیون اکثریت را تشکیل دهد، 
حوادث بصره بحران سیاس��ی این کش��ور را در آستانه 
تشکیل دولت جدید پیچیده  تر کرده است. استان بصره 
عراق در روز های اخیر در صدر اخبار بسیاری از رسانه های 
بین المللی بوده است، برخی از اهالی بصره از اواسط هفته 
گذشته اعتراضاتی علیه آنچه فس��اد و کمبود خدمات 
می دانند، برپا کردند که این اعتراضات با آتش زدن دفاتر 
احزاب سیاسی در بصره به اوج خود رسید. معترضان که به 
فقدان خدمات عمومی همچون آب و برق اعتراض کردند، 
در اقدامی عجیب به ساختمان کنسولگری ایران در بصره 
نیز هجوم بردند و خساراتی را به آن وارد نمودند.  در همان 
لحظه  هایی که شعله های آتش از کنسولگری ایران باال 
می رفت، برخی رسانه های مغرض مدعی شدند که مردم 
معترض عراقی از نفوذ ایران در کشورشان ناراضی هستند. 
امری که دور از واقعیت اس��ت و روند حوادث شهرهای 
جنوبی عراق نشان می دهد که موضوع صرفاً یک اعتراض 
س��اده به کمبود آب و برق و ضعف خدمت رسانی دولت 

برنمی گردد و دست های پشت پرده ای در صدد هستند 
تا با بهره برداری از نارضایتی مردم عراق اهداف شوم خود 

را دنبال کنند. 
در همین رابطه با آقای دکتر زید مسئول امور دانشجویان 
عراقی در ای��ران به گفت وگ��و پرداختیم و نظ��ر او را 
پیرامون حوادث چند روز گذش��ته بصره جویا شدیم. 
زید، دانشجوی عراقی که در رش��ته دکترای دانشگاه 
خوارزمی تهران مش��غول به تحصیل است در پاسخ به 
سؤال خبرنگار »جوان آنالین« می گوید: درست است 
که آغاز ناآرامی های بصره به کمبود حامل های انرژی و 
ضعف خدمت رسانی دولت عراق برمی گردد اما نیروهای 
داعش با کمک عربس��تان و س��رویس های جاسوسی 
کشورهای غربی از این اعتراضات نهایت بهره را برده اند 
و با کمک مالی و تس��لیحاتی به آشوبگران، در تالشند 

اهداف رذیالنه  خود را پیش ببرند. 
  ناآرامی بصره؛ فتنه ای ب�زرگ برای بازگرداندن 

داعش
دکتر زید تمام اتفاقات چند روز اخیر بصره را فتنه بزرگ 
حامیان داعش به خصوص عربستان می داند و می گوید: 
به دنبال شکس��ت داعش در استان های ش��مالی عراق، 
این بار داعش و حامیان این گروهک تروریستی به واسطه 
نابسامانی پیش آمده در شرایط سیاسی عراق می خواهند 
از فرصت استفاده کرده و در مرحله اول استان بصره را به 
تصرف خود درآورند و در مراحل بعد به سمت شهرهای 
شیعه نشین مانند کربال حرکت کنند.  او معتقد است گرچه 

داعش استان های شمالی عراق را از دست داد و مجاهدت 
نیروهای عراقی داعش را به عقب ران��د اما این بار با ایجاد 
فتنه در میان مردم استان های جنوبی می خواهند دوباره 
حضورشان را در عراق تثبیت کنند. در این  بین متأسفانه 
عملکرد ضعی��ف دولت در خدمات عمومی ش��هری نیز 
بهانه ای بود برای ایجاد آشوب و سبب شد موج ناآرامی  ها 

گسترش پیدا کند. 
  مردم عراق متأسف از حمله به کنسولگری ایران

مسئول امور دانشجویان عراقی حمله به کنسولگری ایران 
در بصره را کار داعش و حزب بع��ث می داند و می گوید: 
مردم عراق و ایران با هم رابطه بس��یار حسنه ای دارند و 
این اتفاق ناگوار، باعث تأسف و دلخوری مردم عراق نیز 
شده است. او می گوید: مطمئن باشید مردم عراق در این 
حرکت زشت و مذبوحانه هیچ نقش��ی نداشتند. مردم 
بصره بسیار آدم های آرام و مهربانی هستند که با ایرانیان 
نیز رابطه خوبی دارند و قطعاً عده ای آشوبگر مورد حمایت 
عربستان و کشورهای حامی داعش و حزب بعث، اقدام به 

آتش زدن کنسولگری ایران کرده اند. 
به هرحال باید دید حوادث بصره، اوضاع عراق را به کدام سو 
می برد. اتفاقات این چند روز موقعیت حیدر عبادی را در 
وضعیت دشواری قرار داده و فرآیند تشکیل دولت جدید را 
پیچیده تر کرده است. تا چند روز پیش، احزاب مهم عراق، 
گام های خوبی برای تشکیل فراکسیون اکثریت برداشته 
بودند اما با شعله ور شدن بصره، فرآیند سیاسی عراق مجدداً 

در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. 

کمیسیون حقوق بشر اسالمی قصد دارد با برگزاری    جهان
نشستی در حاشیه مجمع خود در ژنو، بحث بازداشت 

شیخ زکزاکي و نقض حکم آزادی وی را بررسی  کند. 
در حالی که سه سال از دستگیری ش��یخ ابراهیم زکزاکی، رهبر شیعیان نیجریه از سوی 
ارتش این کش��ور می گذرد، تالش های بین المللی برای آزادی وی ادام��ه دارد. در همین 
راستا کمیسیون حقوق بشر اس��المی اعالم کرد در تاریخ 18 سپتامبر نشستی در حاشیه 
سی  و نهمین مجمع این کمیسیون در ژنو برای بررسی پرونده شیخ زکزاکی برگزار می شود. 
به گزارش شبکه المیادین، کمیسیون حقوق بشر اس��المی روز دو   شنبه با صدور بیانیه ای 
گفت:»شیخ و همسرش همچنان برخالف حکم دادگاه برای آزادی از حبس دستگاه های 
امنیتی، بازداشت هستند. آنها از زمان کشتار زاریا در دسامبر 2015 بدون دسترسی به وسایل 
ارتباطی در بازداشت هستند. حادثه ای که در آن شیخ هدف اصابت گلوله قرار گرفت«. این 

کمیسیون با اشاره به خشونت جمعی علیه جنبش اسالمی نیجریه در فاجعه زاریا و کشته 
شدن بیش از هزار نفر از پیروان شیخ زکزاکی، از شکایت به دادگاه الهه برای پیگیری این 
مسئله خبر داد. در ادامه این بیانیه آمده است:»با اینکه حدود 600 نفر از اعضای این جنبش 
اخیراً آزاد شدند اما شیخ و همسرش همچنان به اتهامات جعلی تحت پیگرد جنایی و بازداشت 
هستند«. کمیسیون حقوق بشر اسالمی، همچنین تأکید کرد که این اتهامات با هدف کاهش 
محبوبیت جنبش اسالمی نیجریه به رهبری شیخ زکزاکی است. در این نشست کمیسیون، 
»سهیال زکزاکی« دختر شیخ و دکتر »مسعود ش��ادجاره« رئیس کمیسیون حقوق بشر 
اسالمی به همراه چند تن از شخصیت های برجسته دیگر س��خنرانی خواهند کرد. ارتش 
نیجریه در اربعین 2015، با حمله به مراسم شیعیان این کشور دهها تن از عزاداران را به خاك 
و خون کشید و سه فرزند شیخ زکزاکی هم در بین شهدا بودند. شیخ زکزاکی و همسرش نیز از 

سوی نیروهای دولتی دستگیر شدند و در این مدت تحت شکنجه قرار گرفته اند. 

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
سه شنبه 20 شهریور 1397   -    اول محرم 1440

سال بیستم- شماره 5465 - 16 صفحه
قیمت در استان تهران و البرز:500تومان

سایر استان ها: 300 تومان

يادداشت هاي امروز

آقاي تاج، به جاي الپوشاني حساب كشي كنيد
فريدون حسن
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پرونده سوريه در واشنگتن به كدام سو می رود
بهزاد گراوند
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بسیج 1800 نفر از جهادگران آذربایجان شرقي
براي خدمت به تولیدکنندگان

»شيفت ايثار« بسيج كارگري

رزمايش اقتدار عاشورايي را 
به حمايت از توليد ملي رساند

امریکا در ادامه سیاست حمایت از رژیم صهیونیستی، 
قص�د دارد دفت�ر س�ازمان جنب�ش آزادیبخ�ش 
فلس�طین )س�اف( را در این کش�ور تعطی�ل کند. 
به نوش��ته روزنامه وال اس��تریت ژورنال، جان بولتون، 
مش��اور امنیت ملی كاخ سفید یك   ش��نبه شب اعالم 
كرد:»در حالی كه فلسطینی    ها آغاز مذاكرات مستقیم و 
معنادار با اسرائیل را رد می كنند، دولت ترامپ نمی تواند 
اجازه دهد كه دفتر سازمان آزادیبخش فلسطین در این 
كش��ور به فعالیت خود ادامه بدهد«. همچنین بولتون 
هشدار داد كه اگر دادگاه كیفری بین المللی تحقیقاتی 
را علیه امریکا و اس��رائیل آغاز كند این دادگاه را تحریم 

خواهد كرد. این اقدام علیه سازمان آزادیبخش فلسطین 
مهم  ترین مؤسسه ای كه نمایندگی مردم فلسطین را بر 
عهده دارد، صورت می گیرد كه دول��ت ترامپ مواضع 
سخت تری علیه فلس��طینیان اتخاذ كرده است. وزارت 
خارجه امری��کا ماه گذش��ته میالدی اعالم ك��رد: این 
كشور بیش از ۲۰۰ میلیون دالر كمك مالی خود را به 
فلسطینیان قطع خواهد كرد. به گزارش پایگاه النشره، 
احمد التمیمی، عضو كمیته اجرایی سازمان آزادیبخش 
فلس��طین در بیانیه ای ضمن محکوم ك��ردن تصمیم 
امریکا مبنی بر بستن دفتر این س��ازمان در واشنگتن 
تصریح كرد: این تصمیم بیانگر نفاق و دورویی واشنگتن 

درخصوص پرونده فلس��طین و جانبداری آش��کار این 
كشور از اشغالگران اسرائیلی است. احمد التمیمی تأكید 
كرد:»این تصمیم امریکا رهبری فلس��طین را از ادامه 
تالش هایش درخصوص ناكام گذاشتن طرح امریکایی 
موسوم به طرح » معامله قرن « باز نخواهد داشت«. دونالد 
ترامپ از زمان ورود به كاخ سفید مقابله با فلسطینی   ها را 
تشدید كرده است و به رغم مخالفت های جهانی، سفارت 
امریکا را از تل آویو به قدس اشغالي انتقال داد و قصد دارد 
طرح خود موسوم به »معامله قرن « را به فلسطینی   ها و 
به كش��ورهای عربی تحمیل كند؛ اقدامی كه می تواند 

درگیری   ها را در اراضی اشغالی تشدید كند. 

آغاز ماه محرم  بر عزاداران اباعبداهلل الحسین)ع( تسلیت باد

30 ميليارد دالر  دست مردم است!

رئیس پلیس تهران: 

كوچ  تبهكاران به فضاي 
مجازي جدي است

رسانه هاي خارجي  دوست 
دارند برایشان درددل کنیم!

انديشه هاي پدر در فضاي 
مجازي  تحريف مي شود

مصباحي مقدم: 1500 امضاي طالیي منشأ فساد است، اگر دولت الکترونیک، شبکه اي شود امضاهاي طالیي از بین مي رود
تزلزل در دولت مخرب است، باید از مقام معظم رهبري تشکر کرد که گفتند دولت باید بماند و جهادي کار کند
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گفت وگوي »جوان« با 2 فعال فرهنگي افغانستاني مهاجر

نام و شخصیت طالقاني خیلي باالتر و برتر از اینهاست که بخواهیم 
آن را خرج فالن دسته و فالن گروه کنیم. کسي هم که این کار را 

مي کند، متوجه عمق نادرستي کار خود نیست

گفت وگوي »جوان« با سیدمهدي طالقاني 

  باز خان��ه و خیابان مان ح��ال محرم گرفت. ب��از خیمه مح��رم در بازار و س��را و کوچه های مان علم ش��د. بوی عش��ق می آید. عطر ش��هادت پیچیده اس��ت.
 باز می سراییم: این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست.  باز می خوانیم: کجایید  ای شهیدان خدایی / بالجویان دشت کربالیی / کجایید  ای سبکروحان عاشق/ 

پرنده تر ز مرغان هوایی / کجایید  ای شهان آسمانی / بدانسته فلک را درگشایی...

باز خانه و خیابان  حال محرم گرفت

نسخه شيميايی انگليس برای حفظ آخرين دژ تروريست ها در سوريه
سناتور امریکایی از قصد انگلیس برای حمله شیمیایی ساختگی در سوریه خبر داد
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