
دونالد ترامپ مدعی است که امریکا در دوره 
زمامداری او باال    ترین رشد اقتصادی را تجربه 
کرده و وضعیت معیش�تی مردم بهبود یافته 
اس�ت اما مقامات این کش�ور نظ�ر متفاوتی 
دارن�د. برنی س�ندرز، نام�زد دموکرات  ها در 
انتخابات 2020، در کمپی�ن انتخاباتی خود با 
انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت، گفت که 
500 هزار نفر در امریکا کارتن خواب هس�تند 
و 38 میلی�ون نف�ر در فقر زندگ�ی می کنند. 
در شرایطی که یک س��ال تا برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری امریکا باقی مانده است. شرایط 
اقتصادي امریکا باعث شده که نامزدهاي انتخایاتي 
با صراحت بيشتري درباره اوضاع اقتصادي سخن 
بگویند.  برنی سندرز، سناتور امریکایی که در سه 
سال گذشته بيشترین انتقاد    ها را به دولت دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور این کشور کرده است، بار 
دیگر اقدامات ترامپ را به باد انتقاد گرفت. سندرز 
دیروز در توئيتر نوشت:»وقتی 500هزار امریکایی 
در خيابان می خوابند، 87 ميليون نفر بيمه ندارند 
یا در حد اندکی بيمه ش��ده اند و ميليون    ها تن با 
بدهی دانشجویی دست و پنجه نرم می کنند، فکر 
نمی کنم این یک ایده افراطی باش��د که بگویيم 
ميلياردر    ها نباید وجود داش��ته باشند«. شبکه 
الجزیره هم روز      شنبه در گزارشی درباره وضعيت 
فقر در جامعه امریکا نوش��ت:»با وج��ود اینکه 
امریکا از نظر ثروت و توليد ناخالص ملی، جایگاه 
نخست جهان را دارد اما حدود ۳8 ميليون نفر در 
این کشور در فقر زندگی می کنند و ۱۲ ميليون 
ک��ودك امریکایی یعن��ی یک شش��م از تمامی 
کودکان امریکا زیر خط فقر ق��رار دارند، مردان 
بی خانمان در این کش��ور به 70 درصد افزایش 
یافته اند ک��ه ۴۹ درصد آنان از سفيدپوس��تان 
هس��تند. همچنين ش��مار امریکایی های بدون 

بيمه سالمت هم در سال ۲0۱8 به ۳0/۴ ميليون 
نفر رسيده  است«. سال گذش��ته گزارشگر ویژه 
سازمان ملل در زمينه مس��ائل فقر، در گزارشی 
نوش��ت:»فقر در امریکا همچنان گسترده است 
و حتی در زمان دونالد ترامپ عميق تر هم شده 
است«. گزارش های متعدد درباره افزایش فقر در 
امریکا درحالی است که ترامپ بار    ها مدعی شده 
در زمان ریاست جمهوری او، امریکا بزرگ ترین 
اقتص��اد تاریخ خ��ود را تجربه ک��رده و وضعيت 

اقتصادی مردم بهبود یافته است. 
 امریکا در دستان کودک نوپا 

هرچند دونال��د ترامپ از سياس��ت های خود به 
ش��دت دفاع می کند، اما مقامات و رس��انه های 
امریکای��ی بر ای��ن باورند ک��ه ترامپ صالحيت 
ریاست جمهوری را ندارد. روزنامه واشنگتن پست 
که یکی از منتقدان سياس��ت های ترامپ است، 

دیروز در گزارش��ی درباره تحقيقات اس��تيضاح 
ترامپ نوشت:»اگر شما حتی به دسيسه های اخير 
مربوط به تماس تلفن��ی ترامپ با رئيس جمهور 
اوکراین نيز کاری نداشته باشيد، از فحوای هزاران 
صفحه متن مربوط به اظهارات شاهدان مختلف 
در برابر کميته    هایی ک��ه در مجلس نمایندگان 
امریکا درباره احتمال اس��تيضاح ترامپ تحقيق 
می کنند، به این نتيجه می رس��يد که امریکا را 
یک کودك نو پا اداره می کند. بسياری از مقامات 
دولت ترامپ، قانونگذاران دموکرات و حتی برخی 
از جمهوریخواه��ان نيز دقيقاً ب��ه همين نتيجه 
رسيده اند که یک کودك نوپا در حال اداره کردن 
کشور امریکاس��ت«. جورج بوش، رئيس جمهور 
س��ابق امریکا هم در س��خنانی درباره وضعيت 
کنون��ی این کش��ور اظهار کرد:»من نس��بت به 
آینده خوش بينم زیرا دموکراسی خود را ترميم 

می کند. اکنون کشور ما دورانی بی ثبات را تجربه 
می کند اما این اولين بار نيست که دورانی بی ثبات 
داش��ته ایم«. سياس��ت های داخل��ی و خارجی 
ترامپ موجی از انتقادات را برانگيخته اس��ت و 
نمایندگان دموکرات کنگ��ره تالش می کنند از 
طریق اس��تيضاح، او را عزل کنند. قرار است در 
روزهای آینده برخی مقامات کاخ سفيد به صورت 
علنی و در مقابل دیدگان م��ردم، درباره تماس 
تلفنی ترامپ با ولودیمير زلنسکی، رئيس جمهور 
اوکراین شهادت دهند. ترامپ گفته که از شهادت 
علنی علي��ه خود در مجلس نماین��دگان واهمه 
ندارد. دموکرات  ها به شدت در تالش هستند در 
ماه دسامبر تحقيقات استيضاح را تکميل کنند 
تا ترامپ س��ومين رئيس جمهور امریکا باشد که 

استيضاح خواهد شد. 
 35درصد کودکان انگلیسي در فقر هستند

انگليس هنوز از اتحادیه اروپا خارج نشده است که 
وضعيت فقر در این کشور همچنان در حال افزایش 
است. بر اس��اس گزارش بی بی سی انگليسی، آمار 
 فقر و  گرسنگی در ميان کودکان  بریتانيا قصه ای 
غم انگيز برای س��اکنان و مردم کشوری است که 
عنوان پنجمين اقتص��اد بزرگ دني��ا را دارد ولی 
۳5درصد کودکانش فقير هس��تند. بر اساس این 
گزارش، از یک کالس ۳0 نفره، ۹ دانش آموز گرسنه 
به مدرسه می  روند. همچنين پيش بينی می شود تا 
پنج سال آینده سطح فقر در بين کودکان بریتانيا، 
به 50 درصد افزایش پي��دا کند و مزایای کودکان 
از بين خواهد رفت. شکاف بين ثروتمندان و فقرا 
هم در حال افزایش است. کودکان فقير بریتانيا در 
مصاحبه با بی بی سی گفته اند:»درباره آینده نگران 
هستيم و نمی توانيم غذا تهيه کنيم و ما خواهيم 
ُمرد. نباید وضعيت اینگونه باش��د و همه باید غذا 

داشته باشند.«
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ناتو در چاله درک امنیتی متفاوت
 امریکا- اروپا

پيمان آتالنتيک شمالی )ناتو( که اکنون وارد هشتمين دهه از تأسيس     خود 
شده و ۲۹ کشور عضو آن هستند، با رویکردهای متفاوتی از سوی اعضای 
اصلی خود یعنی امریکا، فرانسه، انگليس و آلمان مواجه است. نمونه این 
تشتت، سخنان اخير امانوئل ماکرون، رئيس جمهور فرانسه است که گفت: 
»ما اکنون در حال تجربه مرگ مغزی ناتو هستيم و این به دليل بی تفاوتی 
امریکا به این سازمان اس��ت. اروپا دیگر نمی تواند برای دفاع از خود روی 
امریکا حس��اب کند. نش��انه     هایی از اینکه امریکا در حال پشت کردن به 
ماست، دیده می شود.«  این سخنان که بالفاصله با مخالفت آلمان و امریکا 

مواجه شد، نشان از واقعيت های جدید پيرامون این سازمان است. 
ناتو از زمان تأسيس     در س��ال ۱۹۴۹ به بعد دوره های تاریخی مختلفی را 
پشت سر نهاده اس��ت؛ دوره اول تا پایان جنگ سرد استمرار یافت و دوره 
دوم نيز با برآمدن روسيه جدید و نيز مداخله ناتو در شبه جزیره بالکان و 
موضوع کوزوو ادامه یافت. دوره سوم این سازمان هم با رویداد ۱۱ سپتامبر 
سال ۲00۱ آغاز شد که از آن به عنوان نقطه عطف در تاریخ تحوالت این 
نهاد نام برده می شود. در ارزیابی های راهبردی مربوط به ناتو باید به این 
امر توجه نمود که ناتو در وهله اول و بيش از هر کارکرد دیگری، یک نهاد 
امنيتی است و کارکردی امنيتی دارد. این نهاد امنيتی از قواعد، هنجار    ها و 
رویه های مخصوصی تشکيل شده است که اعضای تشکيل دهنده  با توجه 

به فلسفه وجودی آن در جنگ سرد مدنظر قرار داده بودند. 
تهدید جدی و آنی مورد نظر این نهاد در ابتدا صرفاً اتحاد شوروی سابق و 
اتحاد متقابل ناتو، ورشو، بود.     برای مقابله با این تهدید نيز هنجارهای ناتو 
حول دموکراس��ی، آزادی های فردی و حکومت قانون تمرکز یافتند اما با 
فروپاشی شوروی و پایان یافتن تحوالت دهه های پایانی قرن بيستم که 
به جنگ س��رد معروف ش��د، به تدریج درك ناتو از تهدیدات تغيير کرد. 
رویدادهای پس از جنگ س��رد به تدریج تص��ور و ادراك کارگزاران نهاد 
امنيتی ناتو را در مورد تهدیدات بالقوه امنيتی برای کنشگران فوق الذکر و 

ادراکات آنها نسبت به این تهدیدات دگرگون نمود. 
بر این اس��اس، به رغم اینکه تصور     می شد فلسفه وجودی ناتو پایان یافته 
و این سازمان ماهيت خود را از دست داده ، اما نهاد امنيتی ناتو با توجه به 
ادراکات کنشگران سازنده آنها نسبت به تهدیدات آینده و بالقوه، موفق به 
شکل دادن و تداوم به الگوهای همکاری و تعارض شد. در واقع ناتو که تا 
پيش از این به ایجاد توازن در مقابل ش��وروی و در سایر موضوعات روی 
آورده بود، بعد از ۱۱ سپتامبر توانست با بهره گيری از رویکرد دفع تهدیدات 
به جای توازن قدرت و نيز هدایت سياست های عملی خود به سمت مبارزه 
با تروریسم، اهداف و انگاره     ها و به طور کلی ماهيت وجودی خود را بازتوليد 
کند. به عبارتی تهدیدات تروریس��تی که منشأ مشخصی نداشتند باعث 

شدند ناتو بر مبنای درك از تهدیدات بالقوه به توسعه نهادی بپردازد. 
اما در ش��رایط کنونی تح��والت جاری نش��ان می دهد که نات��و با وجود 
پابرجابودن تهدید تروریسم که علی القاعده باید عامل اتحاد اعضا باشد و نيز 
طبق ماده 5 منشور ناتو که کمک سایر اعضا به عضو مورد حمله قرار گرفته 
یا به عبارت دیگر دفاع جمعی را یادآور می شود، اختالفات رو به فزونی است. 
مسئله اول، ایجاد تفاوت روشی بين اعضا است. کشور    هایی نظير فرانسه 
همچنان خواهان استمرار روند قبلی هستند. این همان چيزی است که 
بودجه سال ۲0۱۹ ناتو پيش بينی می کند. هزینه های دفاعی سال جاری 
ناتو طبق گزارش خود این سازمان ۹8۴ ميليارد دالر عنوان شده که حدود 
۴ درصد بيش از سال ۲0۱8 است. سهم امریکا از این هزینه ها، معادل 685 
ميليارد دالر یعنی 70درصد است اما سهم فرانسه ۴7 ميليارد، انگلستان 
65 ميليارد و آلمان ۴۹ ميليارد دالر اس��ت. این در حالی است که ترامپ 
هميشه این روند را غيرمنصفانه خوانده و خواستار تأمين هزینه های بيشتر 

از سوی اروپا شده است. 
مس��ئله دوم نيز به این واقعيت برمی گردد که در س��ال های اخير شکاف 
بين اروپا و امریکا در مورد موضوعات امنيتی همچون بحران های متقاطع 
خاورميانه افزایش داشته است که نمونه اخير آن در قالب خروج ناگهانی 
نيروهای امریکا از شمال سوریه بدون در نظر گرفتن دیدگاه های متحدین 
اروپایی دیده می شود، حتی در موضوع مقابله با ایران در خليج فارس نيز 
برخی از محافل در اروپا و امریکا بر این اعتقاد بودند که ناتو نباید مقابله با 
ایران را کمتر از تهدید ليبی قلمداد کند و باید همگام با امریکا عليه آن اقدام 
کند. به نظر می رسد که با وجود پابرجا بودن تهدید مربوط به تروریسم برای 
اعضا، این منفعت محوری ترامپ در کنار عدم تمایل اروپا برای پرداخت 

سهم بيشتر از هزینه هاست که ناتو با آن مواجه است. 
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 ترکیه داعشی     ها را روانه اروپا می کند
وزیر کشور ترکيه از تصميم آنکارا برای انتقال زندانيان اروپایی داعش 
به قاره اروپا خب��ر داد. به گزارش خبرگزاری مهر ب��ه نقل از یورونيوز، 
»سليمان سویلو « وزیر کش��ور ترکيه اعالم کرد که آنکارا برای انتقال 
زندانيان اروپایی داعش به قاره س��بز اقدام خواهد کرد. وی با بيان این 
مطلب افزود: از روز دو     شنبه اعضای خارجی گروه داعش از جمله اتباع 
اروپایی این گروه را که در ترکيه زندانی هس��تند به کشورهای ش��ان 
باز می گرداند. رجب طيب اردوغان پيش ت��ر گفته بود که ترکيه هتل 

داعشی     ها نيست.
-----------------------------------------------------
 مورالس: من منتخب مردم بولیوی هستم و استعفا نمی کنم

با ادامه اعتراضات بوليوی بعد از اعالم نتيجه انتخابات اخير ریاس��ت 
جمهوری که تاکنون س��ه کش��ته بر ج��ا گذاش��ته، »اوو مورالس« 
رئيس جمهور این کش��ور گفت: »من منتخب مردم بوليوی هستم و 
استعفا نخواهم کرد. «به گزارش فارس، در س��ومين روز از اعتراضات 
به اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری بوليوی و اعالم پيروزی »اوو 
مورالس« رئيس جمهور کنونی در آن، دادگاه انتخاباتی بوليوی ضمن 
رد ادعا     ها درباره نادرستی شمارش آرا، بر صحت نتيجه انتخابات تأکيد 
کرده است. مورالس در واکنش به اظهارات »کارلوس مسا« نامزد ناکام 
انتخابات ریاست جمهوری این کش��ور و مواضع مداخله جویانه برخی 
کش��ورهای خارجی از قبيل امریکا درباره این انتخابات، درخواست      ها 

برای استعفا از ریاست جمهوری را رد کرده است. 
-----------------------------------------------------

 بوسنی سفیر فرانسه را احضار کرد
رئيس جمهور فرانسه از بوس��نی به عنوان بمب ساعتی اروپا یاد کرده؛ 
ادعایی که به احضار س��فير فرانسه در س��ارایوو منجر شد. به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بوسنی در اعتراض به اظهارات اخير 
امانوئل ماکرون، رئيس جمهور فرانسه، سفير این کشور در سارایوو را 
احضار کرد. ماکرون در مصاحبه روز پنج  شنبه خود با »اکونوميست« 
گفته بود دغدغه اصلی اتحادیه اروپا، بوسنی هرزگوین است که همانند 
بمب ساعتی بيخ گوش کرواسی تيک تيک می کند و با خطر بازگشت 

تروریست      ها مواجه است. 
-----------------------------------------------------

 پیشنهاد انتقال بخشی سازمان ملل از امریکا رأی نیاورد
کميته نخست مجمع عمومی سازمان ملل درباره خلع سالح، پيشنهاد 
روسيه برای انتقال نشست های این کميته از امریکا را رد کرد. به گزارش 
خبرگزاری تاس، این پيشنهاد روسيه پس از آن مطرح شده که امریکا 
برای برخی دیپلمات      ها و نماینده های روسيه روادید ورود به این کشور 
را صادر نکرد.  ۱8 کشور از طرح پيشنهادی روسيه اعالم حمایت کردند 
اما 6۹ کش��ور به آن رأی منفی داده و 7۲ کشور نيز به آن رأی ممتنع 
دادند. کشور     هایی نظير ایران،  چين، قزاقستان،  چندین کشور امریکای 
التين و چند کشور آفریقایی از پيشنهاد روسيه اعالم حمایت کردند. 

اردوغان خروج از سوریه را
 به خروج دیگر کشور    ها بست

رئیس جمهور ترکیه در سخنانی معنادار که می توان آن را قصد آنکارا 
برای حضور بلند مدت در شمال سوریه دانست، تأکید کرد ترکیه 
زمانی که کشورهای دیگر از سوریه رفتند از این کشور خواهد رفت. 
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی،  رجب طيب اردوغان، در 
اظهاراتی در جریان بازگشت از سفر به مجارستان گفت، کشورش هرگز 

قبل از عقب نشينی کشورهای دیگر از سوریه خارج نخواهد شد. 
وی افزود: ترکيه به حمالت خود در مرز    ها عليه کرد    ها تا زمانی که همه 
آنها از منطقه برون��د، ادامه خواهد داد.  ترکيه س��ومين حمله خود به 
شمال شرق سوریه را ماه گذشته ميالدی شروع کرد تا یگان های مدافع 
خلق کرد )ی.پ.گ( را از مرز    ها عقب براند و » منطقه امن « مورد نظر 
خود را در آنجا را ایجاد کند تا ۲ ميليون آواره س��وری را در آن منطقه 
سکنی دهد.  رئيس جمهور ترکيه با اشاره به یگان های مدافع خلق کرد 
ادامه داد: هرگز حمالت خود را تا خروج آخرین » تروریست « از منطقه 
متوقف نخواهيم کرد.  رئيس جمهور ترکيه طی سخنانی در مراسم ویژه 
آغاز » هفته مولود نبی « در مرکز یحيی کمال بياتلی منطقه »کوچک 
چکمجه « اس��تانبول گفت: برخی  می گویند س��وری     ها بروند. هرگز 
نمی توانيم چنين درخواس��تی را قبول کنيم.  وی در ادامه اظهار کرد: 
برادری اسالمی و وجه جهان شمول آن مرز نمی شناسد. کسی نمی تواند 
بين ما بذر جدایی بپاش��د. فریاد ایتام و مادران داغدیده از بالد اسالم 
که قرن     ها دیار صلح و آرامش بوده  است، به گوش می رسد. مسلمانان 
روزهای پردردی را سپری می کنند. فتنه مذهب گرایی و تعصب نژادی، 
رنگ پوس��ت، زبان و قبيله دل     ها و اذهان ما را اس��ير خود کرده است.  
اردوغان افزود: تمدن اس��المی از س��وی گروه های تروریستی مانند 
داعش، بوکو حرام، الشباب، فتو، پ.ك.ك و ی.پ.گ به دليل نادانی و 
تعصب مذهبی هدف قرار گرفته است. اگر قصد تأسيس     یک جامعه امن 
را داریم، باید همان صميميت، صداقت، شعور، امانت، وفاداری، محبت، 

احترام و رحمت پيامبر اسالم را در زندگی خود منعکس کنيم. 
 درگیری شدید میان ارتش سوریه و نیروهای ترکیه

 منابع سوری روز شنبه از درگيری شدید ميان ارتش سوریه و نيروهای 
ترکيه خبر دادند.  به گزارش ایس��نا، خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( 
اعالم ک��رد که درگيری های ش��دیدی ميان یگان های ارتش س��وریه 
با نيروهای ترکيه و گروه های وابس��ته به آن در روس��تای » ام شعيفه « 
در حومه رأس العين واقع در ش��مال ش��رق س��وریه رخ داد.  طبق این 
گزارش، نيروهای ارتش سوریه و ترکيه با استفاده از سالح های سنگين 
و نيمه سنگين با یکدیگر درگير شدند.  همچنين خبرگزاری کرد زبان 
» هاوار « گزارش داد که نيروهای ترکيه و گروه های وابسته به آن روز      شنبه 
حمالتی را به روستاهای » قبر صغير « و ام شعيفه در شمال شرق سوریه 
انجام دادند.  طبق این گزارش، نيروه��ای ترکيه مراکز نيروهای ارتش 
سوریه را هدف قرار دادند که منجر به کش��ته و مجروح شدن شماری 
از آنها شد.  دیده بان حقوق بشر سوریه وابسته به گروه های مخالف روز 
گذشته از تسلط دوباره ارتش سوریه بر روستای ام شعيفه خبر داده بود. 

 بیعت داعش در سوریه با جانشین بغدادی 
اعضاي  داعش در س��وریه با رهبر جدی��د این گروه تروریس��تی یعنی 
» ابوابراهيم الهاشمی القرشی « بيعت کردند.  به گزارش ایسنا، خبرگزاری 
اعماق وابس��ته به داعش اعالم کرد، بعد از کشته ش��دن ابوبکر بغدادی، 
سرکرده س��ابق داعش در ماه اکتبر تروریس��ت های داعش در سوریه با 
» ابو ابراهيم الهاش��می القرشی«، س��رکرده جدید داعش بيعت کردند.  
خبرگزاری اعماق به بيعت تروریس��ت های این گروه موسوم به » والیت 
حمص « و » والیت حوران « در جنوب سوریه با الهاشمی اشاره کرد.  امریکا 
مرگ بغدادی را در عمليات هلی برن در منطقه باریشا در حومه ادلب در 

شمال غرب سوریه در ۲6 اکتبر گذشته اعالم کرده بود.

رئیس کمیسیون اروپا: قدرت نرم برای 
حفظ ارزش های اروپایی کافی نیست

رئیس جدید کمیس�یون اروپا به فاصله دو روز بعد از موضع گیری 
رئیس جمهور فرانسه که ناتو را دچار مرگ مغزی خوانده است، گفته 
که اتحادیه اروپا دیگر نمی تواند برای دفاع از ارزش هایش در جهان به 
» قدرت نرم « متکی باشد و الزم است که » زبان قدرت « را یاد بگیرد. 
به گزارش خبرگزاری اسپوتنيک، اورسوال فون درالین، رئيس منتخب 
جدید کميسيون اروپا در س��خنرانی خود با موضوع » وضعيت اروپا « 
در برلين، پایتخت کش��ورش خطاب به مخاطبانش یادآور شد مسئله 
» قدرت نرم « شامل شيوه گسترش نفوذ یک کشور از طریق ابزار    هایی 
همچون فرهنگ اس��ت که به گفته وی یک پروژه » پرهزینه « اس��ت. 
فون درالین که تا پيش از انتصاب به عنوان رئيس جدید کميس��يون 
اروپا، وزیر دفاع کش��ورش ب��ود، تصریح کرد: امروز ق��درت نرم دیگر 
کافی نيس��ت. اگر ما اروپایی     ها می خواهيم در جهان جسارت داشته 
باش��يم باید همچنين زبان قدرت را یاد بگيریم. فون درالین در ادامه 
صحبت هایش خاطرنشان کرد: ما در اروپا باید قدرت فيزیکی خود را 
که تا مدت    ها برای آن متکی به دیگران بوده ایم از جمله به عنوان مثال 
در حوزه سياستگذاری امنيتی رشد دهيم. او همچنين گفت، در درجه 
دوم اروپا باید از نيروی در اختيارش برای » تعامل هدفمند « به نحوی 
که بيشترین نفع را برای آن داشته باشد استفاده کند. او چين را یکی 
از کشور    هایی دانست که اتحادیه اروپا با استفاده از جایگاهش می تواند 
در تجارت دوجانبه با آن اعمال نفوذ کند. این وزیر دفاع س��ابق آلمان 
در ادامه بر قدرت های اروپا به عنوان یک سنگر دموکراسی و آزادی در 
جهانی ناآرام تأکيد کرده و در عين حال برگزیت را عامل ایجاد یک گروه 
فشرده تر در ميان اعضای باقی مانده اتحادیه اروپا دانست. وی افزود: ما 
باید با اطمينان به مسير اروپایی حرکت مان ادامه دهيم. او اضافه کرد: 
باید در دیدگاه مان درباره منافع خارجی اروپا راهبردی تر برخورد کنيم و 
این منافع شامل سياست گسترده سازی اتحادیه اروپا هم می شود. فون  
درالین تأکيد کرد، این به نفع اتحادیه اروپا خواهد بود که کشورهای 

حوزه غرب بالکان در مسير پيوستن به این بلوك قرار بگيرند. 

عبدالمهدی باتضمین مرجعیت    ماندني شد
دولت عراق متعهد شده اصالحات گسترده اي در بخش هاي مختلف انجام دهد

سجادمرادیکالرده

با گذشت دو هفته از    گزارش  یک
دور دوم اعتراضات 
در ع�راق و در ش�رایطی که برخ�ی جریانات، 
اقدامات�ی را در جه�ت کناره گی�ری »ع�ادل 
عبدالمه�دی « نخس�ت وزیر ع�راق پیگیری 
می کردند، وی دیروز در نامه ای سرگش�اده در 
واکنش به بیانیه اخیر مرجعیت عالی دینی، عماًل 
از اعمال تغییرات اساسی در دولت حمایت کرد. 
به این ترتی�ب موضوع اس�تعفا و اس�تیضاح 
اس�ت.  ش�ده  منتف�ی  عبدالمه�دی 
»عبدالمهدی الکربالئی« نماینده آیت اهلل »س��يد 
علی سيس��تانی« مرجعيت عالی ش��يعيان عراق 
در خطبه های نم��از جمعه کربال با اش��اره به ادامه 
اعتراض��ات مردم��ی در برخی نقاط گفت��ه بود که 
طيف های سياس��ی که قدرت را در دس��ت دارند، 
برای رسيدگی به خواس��ته های شهروندان فرصت 
خوبی در اختيار دارند. حاال نخس��ت وزیر عراق روز 
     شنبه با حمایت از بيانيه مرجعيت دینی تأکيد کرد 
که دولت از این فرصت ارزش��مند برای اصالحات 
بنيادین استفاده خواهد کرد تا به دولتی خدمتگزار 
و حامی منافع ملت تبدیل شود، نه دولتی که فقط 
منافع احزاب و قدرت های سياسی حاکم را در نظر 
داشته باشد. پيش تر، س��ازمان حشدالشعبی عراق 
هم دربيانيه ای ضمن اس��تقبال از موضع مرجعيت 
دینی شيعيان اعالم کرده بود که یکصدا با مردم عراق 
خواهان پاسخگویی سریع به خواسته های عراقی     ها 

در فراهم کردن کرامت و زندگی آزاد است. 
  نقطه عطف اصالحات در عراق

اصالح بنيادین در مبارزه با فساد و اقدامات خدماتی، 
اقتصادی، امنيتی، انتخاباتی و تغيير در قانون اساسی 
مواردی هستند که نخست وزیر عراق به آنها اشاره 
کرده است. عالوه بر بسته های اصالحی که هيئت 
دولت و پارلمان اعالم کرده، بسته های جدید دیگری 
وجود دارند که می توان به تدوین جدولی برای کاهش 

حقوق مس��ئوالن بلندپایه تا نصف، اصالح جدول 
حقوق اقشار کم درآمد، تحقق بيشترین حد عدالت 
اجرایی، اجرای سيستم بيمه اجتماعی، حقوق کار، 
بازنشستگی، تداوم مبارزه با فساد و پيگيری انباشت 
ثروت مسئوالن و بازداش��ت مفسدان، حل معضل 
بيکاری و توزیع زمين و بهبود خدمات اش��اره کرد. 
اصالح بخش هایي از قانون اساسي عراق و همچنين 
قانون انتخابات از جمله دیگر اصالحات مورد توافق 
اس��ت.این در حالی اس��ت که احزاب کرد در اقليم 
کردستان درباره اصالحات قانون اساسی ابراز نگرانی 
کرده اند. آنها اعالم کردند که از همه خواس��ته های 
معترضان به استثنای مواردی که مبانی فدراليسم 
در عراق و دس��تاوردهای کرد    ها در قانون اساس��ی 
این کشور را تحت تأثير قرار دهد، حمایت می کنند.  
احزاب کرد از عدم اجرای کامل قانون اساسی عراق 
به ویژه مواد مربوط به وضعيت اقليم کردستان که از 
نظر آنها، همين مسئله منجر به وخامت اوضاع در این 
کشور شده است، انتقاد کرده اند.  با این حال، »احمد 
االسدی « س��خنگوی ائتالف الفتح عراق )دومين 
فراکسيون پارلمانی عراق( با انتشار بيانيه ای اعالم 
کرد که »از دولت و آغاز اصالحات قانون اساسی در 

همه مسائل حمایت می کنيم.«
روزنامه »االخبار « لبنان روز      ش��نبه به نقل از منابع 
سياسی آگاه، مسير اصالحات بنيادین در عراق را به 

این ترتيب تشریح کرده است:
   -تصویب قانون انتخاباتی جدید، به دور از ائتالف های 
حزبی بزرگ تا فرصت بيشتری به نامزدهای مستقل 

داده شود. 
- تغيير کميساریای انتخابات به عنوان بخشی اصلی 

از نظام فساد فراگير در نهادهای دولتی. 
 - بازخواست افراد فاسد و تحویل آنان برای محاکمه، 
از بين بردن »حلقه های فساد«، ش��ورا    ها و ادارات 
رس��می که در گرو س��هميه بندی فرقه ای و حزبی 

قرار دارند. 
- تغيير اساسی در ساختار دولت که شامل نيمی از 
وزرا باشد و جایگزین کردن وزرای تکنوکرات جوان 

و زیر 50 سال به جای وزرای کنونی.
- اج��رای اصالح��ات فوری در س��طح تي��م ویژه 
نخست وزیر و پرهيز از انتصابات بر اساس سهم خواهی 

یا جلب رضایت فراکسيون های سياسی. 
- توقف انتصاب��ات بر اس��اس قاع��ده »قاچاق « یا 
»فروش « یا تن دادن به اراده طيف های سياس��ی. 

)در ح��ال حاضر 6 هزار منصب خال��ی وجود دارد( 
زیرا تن دادن به ذهنيت حاکم در انتصابات و پذیرش 
مکانيزم تقسيم انتصابات برای احزاب و فراکسيون ها، 

پيامدهای منفی برای دولت و نخست وزیر دارد. 
 فروکش نسبی اعتراضات

بندر راهبردی »ام القصر« در استان بصره عراق که در 
پی تحصن و اعتراضات بسته شده بود، از روز      شنبه 
فعاليت خود را از س��ر گرفت. همچنين گزارش     ها 
حاکی از این اس��ت که اوضاع در مي��دان التحریر 
بغداد آرام است. با فروکش کردن التهابات در بغداد 
و دیگر شهرهای جنوب و مرکز عراق، بيش از پيش 
موضع جریان های سياسی حامی دولت عبدالمهدی 
تقویت شده که در کاهش سطح غيرمنطقی مطالبات 
معترضان مبنی بر براندازی نظام سياسی و استعفای 
دولت نقش مؤثر داشته اس��ت.  در حال حاضر تنها 
جریان های فراکسيون »س��ائرون« مورد حمایت 
»مقتدی صدر « و برخی گروه های کوچک تر مانند 
»النصر« مورد حمایت »حيدر العبادی« نخست وزیر 
س��ابق و »جبهه نجات و توس��عه « به رهبر »اسامه 
النجيفی« رئيس اس��بق پارلمان موافق استعفای 
دولت عبدالمهدی هستند.  کميساریای عالی حقوق 
بشر در عراق اعالم کرد که از زمان آغاز تظاهرات ها 
در این کشور از اول اکتبر گذشته تا هشتم نوامبر ) 
جمعه گذشته(، ۲8۳ نفر کشته و بيش از ۱۳ هزار نفر 
زخمی شده اند. در بيانيه این کميساریا آمده است 
که فقط در تاریخ های سوم تا هفتم نوامبر، ۲۳ نفر 
در استان های بغداد، ذیقار، کربال و بصره کشته شدند 
و هزار و 77 نفر از جمله شماری از نيروهای امنيتی 
زخمی شدند.  دور نخس��ت اعتراضات مردم عراق، 
اول اکتبر )۹مهرماه( با درخواست مبارزه با فساد و 
اصالحات اقتصادی و گسترش خدمات عمومی آغاز 
شد اما به مرور معترضان مواردی مانند اصالحات در 
قانون انتخابات و قانون اساسی را سر دادند. در جریان 
دور دوم اعتراضات عراق که از ۲5 اکتبر از سرگرفته 
ش��د، اصالحات سياس��ی و بهبود خدمات دولتی 

سرلوحه شعارهای تظاهرات کنندگان است. 
 جایگزینی برای نخست وزیر وجود ندارد

یک مقام عراقی هم با اشاره به برخی مطالبات برای 
برکناری عبدالمهدی گفت که با وجود مطرح بودن 
اسامی چند نفر برای جایگزینی نخست وزیر فعلی، 
هيچ کدام مقبول همه نيس��تند. از همين رو طرح 
اعطای فرصت مجدد به نخس��ت وزیر برای احقاق 
حقوق شهروندان مطرح شده است.  این مقام عراقی 
که نامش فاش نشد، گفته است: »از روزهای نخست 
آغاز تظاهرات، اس��امی بيش از پنج نف��ر به عنوان 
جایگزین های نخس��ت وزیر مطرح ب��ود که برخی 
هم از ش��خصيت های مقيم خارج عراق بودند، اما 
فراکسيون های اصلی پارلمان نظير سائرون و الفتح 
با آنها موافق نبوده و آنها را برای جامعه معترض عراق 
قانع کننده ندانس��تند یا اینکه برخی مخالفت های 

حزبی یا شخصی با برخی از آنها وجود داشت.«
وی افزود: »احتماالً فراکسيون هایی هم که خواهان 
اس��تعفای عبدالمهدی بودند ط��ی روزهای آتی از 
مواضع خود عقب نشينی می کنند که مهم  ترین آنها 

جریان حکمت به رهبری »عمار الحکيم « است.«
بنابر اظهارات این مقام عراقی، بر اساس طرحی قرار 
است به دولت عراق یک فرصت زمانی برای اجرای 
بس��ته اصالحی و وعده های داده شده به معترضان 
داده شود که این فرصت احتماالً شش ماه یعنی تا 

نيمه های سال ۲0۲0 خواهد بود. 

نعیم قاسم: حزب اهلل در کابینه آتی لبنان
 حضور فعالی خواهد داشت

معاون دبیرکل حزب اهلل ضمن تأکید بر اینکه اثرات مطالبات مردم 
در جریان اعتراضات در س�اختار کابینه آتی نمود خواهد داشت، 
گفت که حزب اهلل در کابینه آتی حضور فعال و مؤثری خواهد داشت. 
درحالی که برخی جریان های سياسی لبنان به دنبال تضعيف جایگاه 
حزب اهلل در این کشور هستند، مقامات این جنبش تأکيد کرده اند که 
در تحوالت سياس��ی نقش فعالی ایفا خواهند کرد. شيخ نعيم قاسم، 
معاون دبيرکل حزب اهلل روز     شنبه در سخنانی گفت که راه حل بحران 
لبنان با تشکيل دولتی آغاز می شود که قادر به رسيدگی به مشکالت 
باشد و مطمئناً اثرات اعتراضات مردمی خود را در شکل و ماهيت دولت 
آتی نشان خواهد داد. شيخ قاسم با اشاره به مشارکت فعال حزب اهلل در 
رایزنی    ها با رؤسای فراکسيون های پارلمانی و طرف های ذی ربط برای 
تشکيل دولت گفت:»ما اميدواریم و می خواهيم که به خواست خدا نام 
مأمور تشکيل کابينه و ترکيب کابينه جدید لبنان به زودی نهایی شود«. 
به گزارش شبکه المنار، وی ادامه داد:حزب اهلل به وظيفه خود در درك 
نگرانی های مردم و تالش برای ایجاد اصالحات و مبارزه با فساد پيگير 

خواهد بود و حضور آن در دولت پيش رو مؤثر و کارآمد خواهد بود. 

نماي نزديک

حمله موشکی به پایگاه امریکا در عراق
۱7 موشک روز جمعه به نزدیکی یک پایگاه نظامی ميزبان نيروهای امریکایی در شمال عراق 
اصابت کرده با این حال باعث تلفات جانی یا خسارت های مادی بزرگی نشده است. این موشک   ها 
به نزدیکی پایگاه نظامی »قياره« در استان مرزی نينوا در شمال غرب عراق اصابت کردند. در 
بيانيه ارتش عامل احتمالی حمله ذکر نشده و تاکنون هيچ گروهی نيز مسئوليت آن را بر عهده 
نگرفته است. س��رتيپ »نومان الزوبعی« فرماندهی عمليات نينوی )به مرکزیت موصل( روز 
    شنبه حمله موشکی به این پایگاه نظامی را تالش داعش برای یافتن منفذی به منظور باالبردن 

روحيه عناصرش توصيف کرد. 


