
اح�زاب اصل�ی لبنان بر س�ر نام�زدی محمد 
صف�دی ب�رای تص�دی نخس�ت وزیری این 
کش�ور ب�ه تواف�ق رس�یده اند و همزم�ان 
تع�دادی از معترضان که مخال�ف این تصمیم 
بودن�د در مقابل من�زل نخس�ت وزیر جدید 
تحصن کردن�د. مقام�ات بیروت هم نس�بت 
به ب�روز جن�گ داخل�ی هش�دار می دهند. 
س��ه هفته پس از اس��تعفای س��عد حری��ری از 
نخست وزیری لبنان، احزاب این کشور پنج  شنبه 
شب بر سر یک گزینه واحد برای نخست وزیری 
به توافق رس��یدند. به گزارش ش��بکه المیادین، 
توافق بر س��ر نخس��ت وزیری صفدی در مالقات 
س��عد حریری، رهبر حزب جریان المستقبل با 
علی حسن خلیل، نماینده جنبش امل و حسین 
الخلیل، نماینده حزب اهلل لبنان به دست آمد. بر 
اس��اس این گزارش، حزب جریان مل��ی آزاد، از 
احزاب عمده مس��یحی لبنان نیز از این پیشنهاد 
حمای��ت کرده اس��ت. محمد صف��دی، بازرگان 
و از سیاس��تمداران س��نی لبنان است، 75 سال 
دارد و در دولت ه��ای قبلی لبنان، س��مت های 
وزیر اقتص��اد و وزیر دارایی و تج��ارت را بر عهده 
داشته اس��ت. او در حال حاضر، نماینده پارلمان 
لبنان اس��ت. به گزارش پایگاه خبری النش��ره، 
میش��ل عون، رئیس جمهور لبنان روز پنج  شنبه 
ابراز امیدواری کرد که در پی برطرف شدن موانع 
انتصاب مأمور تش��کیل کابینه و فرآیند تشکیل 

آن، دولت تا چند روز آینده تشکیل شود. وی بر 
اهمیت همکاری هیئت های اقتصادی در حل و 
فصل تحوالت ناشی از حوادث کنونی تأکید کرد 
و گفت:»نیروهای امنیتی در حال بازگشایی راه     ها 
هستند تا امکان رفت و آمد بین مناطق مختلف 
تسهیل ش��ود و چرخ اقتصادی، گرچه به تدریج، 
حرکت کند«. به رغم توافق جریان های سیاسی 
لبنان بر سر تعیین نخست وزیر، برخی معترضان 
که با این تصمیم مخالف بودند به نشانه اعتراض 

در مقابل نخس��ت وزیر جدید تحص��ن کرده اند. 
همچنین گروه      های��ی از معترضان در پاس��خ به 
چندین فراخوان برای اع��الم مخالفت با نامزدی 
صف��دی در برابر یکی از مؤسس��ه های متعلق به 
وی تجمع کردند. با توجه به مخالفت معترضان 
با نخس��ت وزیر جدید، بحران سیاسی در لبنان 

همچنان ادامه خواهد داشت. 
  نگرانی از بروز جنگ داخلی 

تداوم اعتراضات در لبنان و اعتصاب     ها در برخی 

مناطق، نگرانی مقامات این کشور را در پی داشته 
اس��ت. به گزارش ش��بکه روس��یا الیوم، الیاس 
بوصعب، وزیر دفاع لبنان روز جمعه در سخنانی 
نس��بت به دامنه اعتراضات در این کشور، عنوان 
داش��ت:»تنش در خیابان      ها و بس��تن مس��یر     ها 
جنگ داخل��ی را که در س��ال ۱۹75 رخ داد، در 
ذهن  تداعی می کن��د. اوضاع بس��یار خطرناک 
است«. وی به رخدادهای متعددی از جمله تالش 
معترضان برای ایجاد دیوار     هایی در اتوبان اصلی 
ساحلی اشاره کرد. بوصعب تصریح کرد:»ارتش 
و دس��تگاه های امنیتی نمی توانن��د هیچ فردی 
را که به فکر انجام اقدامات خش��ونت آمیز است، 
بپذیرند«. اعتراضات در لبن��ان از یک ماه پیش 
در واکنش به فس��اد دولتی و مشکالت معیشتی 
شروع شد و به رغم برکناری س��عد حریری، این 
اعتراضات همچنان ادامه دارد. معترضان خواستار 
پایان یافتن فساد گسترده و سوء مدیریت از جانب 
طبقه سیاس��ی هس��تند که به مدت سه دهه بر 
کشور حاکم است. بحران اقتصادی در لبنان پس 
از شروع اعتراضات تشدید شده است و با خروج 
سرمایه های کشورهای عربی از بانک های لبنان 
و قطع کمک های مالی امریکا و اروپا، این کشور 
وارد بحران جدیدی ش��ده اس��ت. امریکا و رژیم 
صهیونیستی و برخی رژیم های عربی با دامن زدن 
به اعتراضات لبنان، ت��الش دارند نفوذ گروه های 

مقاومت در این کشور را تضعیف کنند. 

رئیس جمهور ترکیه که روز چهار   ش�نبه برای 
حل برخی اختالف�ات با امریکا به واش�نگتن 
س�فر کرده بود، در پی بازگش�ت از این سفر، 
ضم�ن انتق�اد از تهدیده�ای امری�کا علی�ه 
کش�ورش درباره خرید س�امانه های پدافند 
موش�کی اس400،  گف�ت که آن�کارا حتی در 
صورت دس�تیابی به سیس�تم های پاتریوت 
امریکای�ی، از سیس�تم های دفاع موش�کی 
اس  400 روس�یه صرف نظ�ر نخواه�د ک�رد. 
»رجب طیب اردوغان « روز پنج  شنبه گفت: »ترکیه 
می تواند سامانه های پاتریوت را از امریکا خریداری 
کند اما جنجالی که اکنون بر سر اس۴۰۰ درست 
کرده ان��د، دخالت در ام��ور داخل��ی و حاکمیتی 
ماس��ت.« اردوغان افزود: »ب��ه امری��کا گفته ایم 
که در صورت پیش��نهاد این کش��ور برای تحویل 
سیستم های پاتریوت به ما تحت شرایط مناسب، 
آن را خریداری می کنیم. اما از نظر ما، پیش��نهاد 
امریکا برای چشم پوشی از سیستم های اس ۴۰۰، 

کاماًل اشتباه است. برای ما مهم است که اس  ۴۰۰ 
را در سیس��تم دفاعی مان داشته باش��یم. ما اس  
۴۰۰ و پاتریوت   ها را خریداری می کنیم زیرا در پی 
گسترش سیستم دفاعی مان به شیوه ای متفاوت 

هستیم. این راهبرد نیروهای مسلح ماست.«
رئیس جمهور ترکیه انتخاب بین روسیه و امریکا در 
راستای سیاس��ت خارجی آنکارا را رد کرد و گفت: 
»سیاستمدارانی هستند که از من می پرسند، چه 
کسی دشمن اس��ت؛ امریکا یا روسیه. من دشمن 
نمی خواهم بلکه خواستار دوستی با امریکا و روسیه 
هستم. این، هدف ماست و گام مطابق به سوی آن 
را برمی داریم.«  وی گف��ت که از همتای امریکایی 
خود در ارتباط با مناقش��ات درباره جنگنده های 
»اف35« و »اس۴۰۰ « بازخ��ورد بهتری دریافت 
کرده است. اردوغان درباره علت برخی اختالفات 
بین دو کش��ور به خبرنگاران گف��ت: »حلقه افراد 
ضد ترامپ به ش��دت در تالش هستند تا روابط ما 

را تخریب کنند.«

این موضع گیری در حالی است که سران دو کشور، 
درباره چگونگی غلبه ب��ر اختالف    هایی که درباره 
طیفی از مسائل مهم از جمله، حمله آنکارا به شمال 
سوریه و خرید اس۴۰۰ روسیه داشتند، توضیحی 
ندادند. پیش تر خبرگزاری رویت��رز گزارش کرده 
بود که دونال��د ترامپ، رئیس جمه��ور امریکا روز 
چهارشنبه، اردوغان را وادار به صرف نظر از خرید 
سامانه دفاع موشکی اس۴۰۰ روسیه کرد و آن را 
یک »چالش بس��یار جدی « برای روابط دوجانبه 

توصیف کرد. 
ترام��پ در کنفرانس خبری مش��ترک با اردوغان 
گفته بود: »دس��تیابی ترکیه به تجهیزات نظامی 
پیشرفته روس��یه همچون اس۴۰۰، چالش بسیار 
جدی را برای ما به وجود آورده اس��ت و ما به طور 
مداوم در این خصوص بحث می کنیم. امروز درباره 
آن صحبت کردیم و درآین��ده نیز در این خصوص 
صحبت خواهیم کردیم و امیدواری��م بتوانیم این 

اوضاع را برطرف کنیم.«

کاخ س��فید نیز بیانیه ای را با لحن قاطعانه تر از دو 
رئیس جمهور منتش��ر کرد که در آن نوشته شده 
بود: »برای رسیدن به پیشرفت در جناح های دیگر، 
حل موضوعاتی مربوط به خرید سامانه دفاع هوایی 
اس۴۰۰ روسیه و تقویت همکاری دفاعی ما،اهمیت 

دارد.«
واشنگتن اقدام آنکارا در خرید اس۴۰۰ را حرکتی 
می داند که با س��ازمان پیمان آتالنتیک ش��مالی 
)ناتو( س��ازگاری ندارد. ضمن اینکه تهدیدی برای 
جنگنده های امریکایی اف35 محس��وب می شود. 
امریکا همچنین نگران اس��ت که ترکی��ه به بهای 
صرف نظر کردن از امریکا، روابط با مسکو را تقویت 
کند. با این وجود، ترکیه ب��دون توجه به تهدیدات 
امریکا به تحری��م ، دریافت اولین محموله اس۴۰۰ 
روسیه را در ماه ژوئن آغاز کرد و امریکا نیز در اقدامی 
تالفی جویانه، فروش اف35 به آنکارا را ممنوع اعالم 
کرد و این کش��ور را از پروژه تولید این جنگنده    ها 

خارج کرد. 
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تداوم اعتراضات به رغم توافق بر سر نخست وزیری لبنان

اردوغان: برای پاتریوت، از اس 400 نمی گذریم

  گزارش  2

  خبر 

نوشدارویی برای اعتراضات لبنان
یک ماه از اعتراضات در لبنان می گذرد و حاال بعد  از دو هفته ای که 
سعد حریری از مقام نخست وزیری این کش��ور استعفا داد، به نظر 
می رس��د که توافق اولیه بین احزاب عمده برای تش��کیل دولت با 
نخست وزیر جدید به دست آمده است. نامی که رسانه های لبنانی از 
او به عنوان نخست وزیر جدید مطرح یاد کرده محمد الصفدی است 
و گفته شده که توافق با نخست وزیری او بعد از دیدارهای این چند 
هفته بین سیاستمداران به خصوص جلسه مشترک روز جمعه بین 
حریری با علی حسن خلیل، وزیر اقتصاد و معاون سیاسی جنبش 
امل و حاج حسین الخلیل، معاون سیاسی حزب اهلل، به دست آمده 
اس��ت. هرچند که امل و حزب اهلل بعد از انتش��ار این خبر واکنشی  
نشان ندادند و عمدتاً رسانه های وابس��ته به جریان المستقبل این 
خبر را منتشر کرده اند اما به نظر می رسد که اولین گام برای تشکیل 
دولت جدید برداشته شده و باید دید این دولت می تواند اعتراضاتی 

را آرام کند که در این یک ماه عماًل لبنان را فلج کرده بود. 
شاید تجمع معترضان در مقابل خانه الصفدی واقع در شهر طرابلس 
اولین واکنش به انتشار خبر نامزدی او برای پست نخست وزیری بود. 
این واکنش نه می تواند خبری خوب برای الصفدی باشد و نه خبری 
خوب برای کل لبنان چرا که ش��دت بحران در این کشور به جایی 
رسیده که الیاس بو صعب، وزیر دفاع، نسبت به آن هشدار می دهد و 
می گوید که تنش در خیابان     ها و بستن مسیر    ها جنگ داخلی ۱۹75 
را در ذهن تداعی می کند. هش��دار او اشاره ای اس��ت به تحرکات 
احزاب و گروه های فتنه گری که از اول نیز در بحران نقش داشتند 
و با دو هدف انتقام گیری از رقبا و کسب قدرت از نارضایتی عمومی 
بهره برداری می کنند. چهره     هایی مثل سمیر جعجع یا ولید جنبالط 
از جمله کسانی بودند که چندان دل خوشی از ترکیب دولت لبنان 
نداشتند و برای کسب قدرت و سهم بیشتری از کرسی     های دولت 
از ابتدای کار با اعتراضات همراه ش��دند و خواس��تار سقوط دولت 
ش��ده بودند. به همین جهت اس��ت که برخی از تحلیلگران تجمع 
اعتراضی در مقابل خانه الصفدی را به تحریک آن دسته از گروه های 
سیاس��ی می دانند که تحت لوای یک دولت تکنوک��رات به دنبال 
کنار زدن رقبا و کسب بیشترین کرسی های وزارتی هستند. به این 
ترتیب، الصفدی در صورت قبول پست نخست وزیری مبارزه اش را 
با گروه های سیاسی فرصت طلب حتی قبل از به دست آوردن این 
پست شروع کرده و باید انتظار مبارزه ای سخت تر از این را بعد از رأی 

اعتماد پارلمان داشته باشد. 
یک س��وی دیگر بحران بی شک مش��کالت اقتصادی لبنان است. 
تردیدی نیس��ت که تمامی معترضان در یک ماه اخیر به تحریک 
احزاب و گرو ه     ها وارد خیابان های لبنان نشده بودند بلکه بخش قابل 
توجهی از آنها به دلیل مشکالت اقتصادی کشور بود که به اعتراضات 
پیوسته بودند. کارنامه الصفدی نشان می دهد که او تجربه کافی در 
زمینه اقتصادی دارد. ج��دای از اینکه الصفدی یک��ی از بازرگانان 
بنام لبنانی است، در سال 2۰۰8 و در کابینه فؤاد سنیوره متصدی 
وزارت حمل و نقل بود، در س��ال 2۰۰۹ و در همین کابینه وزارت 
اقتصاد و تجارت ملی را به عهده داش��ت و از سال 2۰۱۱ تا 2۰۱۴ 
وزیر دارایی در دول��ت نجیب میقاتی بود. بنابرای��ن، الصفدی فرد 
ناآشنایی با مشکالت اقتصادی لبنان نیست اما باید توجه داشت که 
رفع این مشکالت چندان هم آسان نیست. آمار    ها نشان می دهد که 
بدهی داخلی و خارجی لبنان دائماً س��یر صعودی داشته چنان که 
از میزان 77 میلیارد و ۱7 میلیون دالر در سال 2۰۱7 به رقم 85/5 
میلیارد دالر در سال بعد رسیده و پیش بینی می شود که بدهی این 
کشور به بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر برس��د. این میزان بدهی برای 
کش��ور کوچکی مثل لبنان با جمعیت 6میلیونی، 2 میلیون آواره 
سوری و رشد اقتصادی کمتر از ۱/5 درصد و فساد گسترده از جمله 
مشکالت عمده  در پیش روی الصفدی هستند که نمی توان انتظار 
داشت او با تمام تجربه کاری  خود بتواند در کوتاه مدت از پس حل 
این مشکالت بربیاید. به این ترتیب، الصفدی عالوه بر رویارویی با 
گروه های سیاس��ی فرصت طلب باید به فکر این مشکالت نیز باشد 
که پایه و اساس اعتراضات یک ماه گذشته هستند و دست کم باید 
در کوتاه مدت فک��ری به حال بهبود وضع معیش��تی مردم بکند تا 
دست کم با کاهش اعتراضات مجالی برای یافتن راه حل بلند مدت 
به دست بیاورد. در هر صورت، توافق انجام شده بر سر تشکیل کابینه  
ترکیبی از تکنوکرات     ها و سیاستمداران با ریاست الصفدی است تا 
هم راه حل عملی برای حل مش��کالت به دس��ت بیاید و هم اینکه 
احزاب در اجرای تصمیمات دولت مش��ارکت داشته باشند. شاید 
این ترکیب بتواند نوشدارویی برای حل مقطعی مشکالت باشد اما 
باید توجه داشت که حل بلند مدت این مشکالت با وجود رهبران و 
گروه های سیاسی فرصت طلب کار چندان آسانی برای الصفدی یا 

هر تکنوکرات دیگری نیست. 
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  گمانه زنی درباره اخراج کارمند ایرانی تبار وزارت خارجه امریکا 
مقامات وزارت خارجه امریکا تالش کردند کارمند ایرانی تبار خود را 
در رسانه           ها بدنام کرده و س��پس اخراج کنند. به گزارش اسپوتنیک، 
بنابر اعالم بازرس مس��تقل وزارت خارجه امری��کا، این گزارش طبق 
درخواس��ت چند کارمند معرفی نش��ده وزارت خارج��ه و همچنین 
کمیته های کنگره تهیه شده اس��ت. گزارش دفتر بازرس کل وزارت 
خارجه امریکا قرار اس��ت روز پنج  شنبه منتشر ش��ود. در این گزارش 
تصریح شده یکی از دالیل اخراج »سحر نوروززاده« از وزارت خارجه 
امریکا ایرانی تبار بودن او ب��وده و او هدف کینه توزی مقام های وزارت 
خارجه امریکا از جمله »برایان هوک«، نماینده ویژه دولت امریکا در 

امور ایران قرار گرفته است. 
 ........................................................................................................................

  شهادت جوان شیعه اهل قطیف در زندان سعودی 
منابع عربس��تانی از ش��هادت »حس��ین عبدالعزیز آل رب��ح « زندانی 
شیعه اهل قطیف، بر اثر شکنجه خبر دادند. به نوشته حساب کاربری 
»ناشط قطیفی « در توئیتر، که به موارد نقض حقوق بشر علیه شیعیان 
عربس��تانی می پردازد، زندان »مباحث« در منطق��ه »جده« در غرب 
عربستان واقع شده و از بدنام            ترین زندان های رژیم سعودی محسوب 
می شود. به گفته وی، »حسین آل ربح « از زمان دستگیری مدام تحت 
شکنجه قرار گرفته، مدت های طوالنی در سلول انفرادی نگه داشته شده 

و از بسیاری حقوق و قوانین بین المللی محروم بود. 
 ........................................................................................................................
  الحوثی: ائتالف سعودی و مزدورانش اقتصاد یمن را نابود کرده اند 
عضو شورای عالی سیاسی یمن گفت که گزارش بانک جهانی، ائتالف 
س��عودی و مزدورانش را به دلیل نابود کردن اقتصاد یمن و رنج همه 
مردم این کشور رسوا می کند. به گزارش فارس، »محمد علی الحوثی « 
عضو شورای عالی سیاس��ی یمن از مجلس نمایندگان و دولت نجات 
ملی یمن خواست جلساتی علنی را برای بررسی گزارش بانک جهانی 
و گزارش های مرتبط با یمن با هدف رس��وا کردن کشورهای ائتالف و 
مزدوران آنها به یمن برگزار کنند. وی تأیید کرد که بررسی گزارش بانک 
جهانی و گزارش های مربوطه از سوی مجلس نمایندگان و دولت یمن 
با این هدف است که کشورهای ائتالف و مزدوران آنها را در برابر مردم 
یمن رسوا کند تا آنها به طور قاطع و طبق آمار بدانند که دشمن متجاوز 
و مزدورانش باعث درد همه یمنی            ها از جمله آنهایی هستند که تحت 

اشغالگری به سر می برند. 

حامیان مورالس به خیابان    ها آمدند
اوو مورالس همچنان خ�ود را رئیس جمهور بولی�وی می داند زیرا 
به گفت�ه او، مجمع قانونگذاری این کش�ور هنوز اس�تعفای وی را 
نپذیرفته اس�ت. در حالی ک�ه روس    ها درباره تش�دید ناآرامی    ها 
هشدار داده اند، ش�هر الپاز پایتخت بولیوی شاهد ورود هواداران 
مورالس به خیابان    ه�ا و درگی�ری آنها با پلیس ضدش�ورش بود. 
دول��ت موقت بولیوی به ریاس��ت جنین آنی ی��ز و قانونگ��ذاران از حزب 
رئیس جمهور برکنار ش��ده بولیوی، ب��رای برگزاری انتخاب��ات جدید به 
توافق رسیده اند ، انتخاباتی که البته اوو مورالس رئیس جمهور مجبور به 
کناره گیری این کش��ور از شرکت در آن منع شده اس��ت. در جلسه آخر 
شب پنج  شنبه س��نای بولیوی، رئیس س��نا که عضوی از حزب جنبش 
سوسیالیسم مورالس است از توافق برای برگزاری انتخابات جدید خبر داد و 
گفت که امروز یک روز تاریخی است که ما توانستیم بین دولت و اپوزیسیون 
برای برگزاری هرچه سریع تر یک انتخابات به توافق برسیم و اجازه دهیم 
کشورمان به صلح برسد و از همه مهم تر از دموکراسی دفاع کنیم. با این حال 
رئیس جمهور موقت بولیوی که از سه     شنبه قبل، بعد از خروج مورالس زمام 
امور را در دست گرفته، گفته که مورالس صالحیت شرکت در انتخابات برای 
چهارمین دوره را ندارد. آنی یز روز پنج  شنبه در یک کنفرانس خبری گفت 
که حزب مورالس به نام »جنبش سوسیالیسم« که اکثریت کرسی     ها در 
کنگره بولیوی را در اختیار دارد می تواند برای انتخابات نامزد معرفی کند. او 
گفت: »آنها باید دنبال فردی برای معرفی به عنوان نامزد خودشان بگردند.« 
 خانم آنی یز، که سه روز پیش به عنوان رئیس جمهور موقت سوگند یاد کرده 
همچنین گفته که مورالس به خاطر دستکاری در انتخابات، »فرار بزدالنه 
از کشور« و اینکه برخالف قوانین پناهندگی، به اظهار نظر سیاسی ادامه 
داده، مرتکب قانون شکنی شده و باید تحت پیگرد قرار گیرد. این در حالی 
است که  مورالس روز پنج  شنبه در مصاحبه با آسوشیتدپرس، امریکا را یک 
توطئه گر بزرگ  خوانده و گفته که در پشت پرده کودتا و خروج اجباری وی 
از الپاز دست داشت. مورالس گفته است:» مجمع هنوز استعفای من را رد یا 
تأیید نکرده است، پس چیزی انجام نشده است. اگر آنها استعفای مرا تأیید 
یا رد نکرده اند پس باید بگویم هنوز من رئیس جمهور هس��تم.«  مورالس 
تأکید کرد که اگر این به آرام شدن شرایط کش��ور منجر شود به بولیوی 
بازخواهد گشت. هرچند روس    ها رئیس جمهور موقت بولیوی را به رسمیت 
شناخته اند و سرگئی ریابکف، معاون وزیر خارجه روسیه گفته که مسکو 
سناتور جنین آنی یز )نایب رئیس سنای بولیوی( را به عنوان رئیس جمهور 
موقت بولیوی به رسمیت می شناسد ولی آنها درباره وخامت اوضاع در این 
کشور هشدار داده اند. والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز  پنج شنبه 
گفت که بولیوی در آستانه آشوب قرار دارد و تأکید کرد که این کشور در 
پی استعفای اوو مورالس، رئیس جمهور پیشین بولیوی، دچار خأل قدرت 
شده است. پوتین در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست بریکس گفت که 
امیدوار است هر کسی که در بولیوی بر سر قدرت بیاید به همکاری با مسکو 
ادامه بدهد. شواهد نیز نشان می دهد که حامیان مورالس قصد ندارند به این 
زودی میدان را به نفع مخالفان او خالی کنند. پس از آنکه چهار    شنبه شب 
پلیس ضدشورش با صد    ها نفر از هواداران مورالس که علیه آنی یز دست به 
تجمع زده بودند درگیر شد، روز پنج  شنبه هم هواداران مورالس تظاهرات 
تازه ای را آغاز کرده و به سمت ساختمان های دولتی حرکت کردند. در شهر 
الپاز، پایتخت بولیوی هواداران مورالس با پلیس ضد شورش درگیر شدند. 
معترضان در حال حرکت به سمت کاخ ریاست جمهوری بولیوی بودند اما 
پلیس با شلیک گاز اشک آور آنها را متفرق کرد. به نوشته رسانه های محلی، 
برخی از معترضان از تخته های چوبی و ورق های فلزی به عنوان س��الح 
استفاده می کردند. معترضان در شهرهای دیگر بولیوی نیز تجمع کردند. 
مورالس، به مقام های دولتی هشدار داده که دست خود را به خون مردم 
آلوده نکنند. مورالس همچنین به آسوشیتدپرس گفته که برخی نظامیان 

قصد دارند علیه افسرانی که ضد او »کودتا« کردند، شورش کنند. 

 
مرجعیت  عراق: خواسته های معترضان 

آن طور که باید، محقق نشده است
مرج�ع عالیق�در ش�یعیان ع�راق روز جمع�ه اع�الم ک�رد 
ک�ه خواس�ته های معترض�ان ب�ه وی�ژه تعقی�ب فاس�دان 
اصل�ی، آن ط�ور ک�ه باید، ت�ا ب�ه ام�روز محقق نش�ده اس�ت. 
به گزارش روزنامه  بغداد الیوم، احمد الصافی، نماینده آیت اهلل العظمی 
سید علی سیستانی، مرجعیت عالی دینی عراق بیانیه ایشان را در خطبه 
نماز جمعه نقل کرد. در این بیانیه آمده است: »نباید اجازه مداخله طرف 
خارجی در تظاهرات عراق داده شود. مداخله خارجی هشداری را نسبت 
به خطرات بزرگ ایجاد می کند.« الصافی تصریح کرد: »خواسته های 
معترضان به ویژه تعقیب فاسدان اصلی، آنطور که باید، تا به امروز محقق 
نشده است. تردید    هایی نسبت به میزان جدیت گروه های سیاسی در 
اجرای خواسته های تظاهرکنندگان وجود دارد. ما مخالف تعلل ورزیدن 
از سوی دولت در اجرای خواسته های تظاهرکنندگان هستیم.« در این 
بیانیه، مرجعیت خواهان قانون انتخابات منصفانه و غیرجانبدارانه ای 

برای » تغییر قدرت های حاکم « شده است. 
وی تأکید کرد: »تمامی گروه های سیاس��ی، کشور را به غنیمتی برای 
خود تبدیل کرده اند و مردم به تنهایی وارد نبرد برای تحقق اصالحات 
ش��ده اند. تظاهرکنندگان برای ر    هایی از فس��اد و خراب��ی، راهی جز 
تظاهرات پیدا نکردن��د.« مرجعیت عالی دینی در ع��راق تأکید کرد: 
»آنچه بعد از اعتراضات رخ خواهد داد، همانند قبل از آن نخواهد بود. ما 
اعتراضات را تأیید کرده و بر پایبندی به مسالمت  آمیز بودن آن تأکید 
می کنیم. مرجعیت عالی دین��ی همچنین حمله به تظاهرکنندگان را 

محکوم کرده و خواهان مجازات عامالن این امر شده است.« 
در این بیانیه آمده است: »دولت مشروعیت خود را از مردم و نه طرف 
دیگری می گیرد. مرجعیت بر تدوین قانون جدیدی برای کمیساریای 
انتخابات تأکید و اعالم کرد: چشم پوشی برخی از فساد برخی دیگر به 

حدی رسیده است که دیگر قابلیت تحمل ندارد.« 
  آمار کشته     ها دقیق نیست

سخنگوی وزارت کشور عراق در س��خنانی در واکنش به آمار منتشر 
شده درباره کش��ته های تظاهرات کش��ورش اظهار کرد که این عدد و 
ارقام دقیق نیست. به گزارش ایس��نا، به نقل از سومریه نیوز، سرتیپ 
خالد المحنا خاطرنشان کرد: نیروهای امنیتی عراق به معترضان حمله 
نمی کنند و دستگاه های امنیتی هیچ نگرانی نسبت به فراخوان     ها برای 

برگزاری تظاهرات امروز )جمعه( ندارند. 
از سوی دیگر، س��عد الحدیثی، س��خنگوی کابینه عراق اعالم کرد که 
دولت این کشور هزار و 65۰ معترض را که در جریان تظاهرات بازداشت 
شده بودند، آزاد کرد. وی افزود: پرونده 66 افس��ر نیز به دادگاه ارجاع 
داده شده  است. الحدیثی در ادامه تصریح کرد: گروه های مسلح از اوضاع 
حاکم بر کشور برای ربودن ش��هروندان سوءاستفاده می کنند و دولت 

متعهد به پیگیری این اقدام و مجازات ناقضان حقوق بشر است. 
در همین حال نجاح الشمری، وزیر دفاع عراق در سخنانی در واکنش به 
کشته ش��دن معترضان عراقی اظهار کرد: اسلحه ای که نیروهای امنیتی 
عراق اس��تفاده می کنند می تواند افراد را از فاصله 75 تا ۱۰۰ متری مورد 
هدف قرار دهد و این سالحی است که از سوی نیروهای امنیتی در سراسر 
جهان مورد استفاده قرار می گیرد. وی افزود: این درحالی است که در میان 
معترضان کشته شده، افرادی هستند که از فاصله 3۰۰ متری به آنها شلیک 
شده است. الشمری تصریح کرد: پس از کالبدشکافی توسط پزشکی قانونی 
و خارج کردن گلوله های وارد ش��ده به اجسادشان، متوجه شدیم که این 
گلوله     ها از سوی هیچ یک از نهادهای عراقی و دولت وارد کشور نشده است. 

این گلوله های شلیک شده به صورت مبهمی وارد عراق شده اند. 

پایگاه امریکا در سوریه در دست روس ها
5 هفته بعد از اعالم خروج امریکا از شمال سوریه، روس ها نیروهای خود را در پایگاه امریکا مستقر کردند

سيدرحيمنعمتی

نظام�ی  نیروه�ای  و  جنگ�ی  بالگرده�ای 
روس�یه در پای�گاه پیش�ین امریکایی    ه�ا در 
ش�مال س�وریه مس�تقر ش�دند ت�ا روس   ه�ا 
ب�دون س�ر و ص�دا پایگاه ه�ای امری�کا در 
س�وریه را بگیرن�د، با ای�ن تفاوت ک�ه حضور 
روس   ه�ا در خاک س�وریه با هماهنگ�ی دولت 
مرک�زی در دمش�ق انج�ام ش�ده اس�ت. 
پنج هفته بعد از اعالم خ��روج نیروهای امریکایی 
از شمال س��وریه که دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا آن را اعالم کرد، روسیه بالگردهای نظامی و 
نیروهای خود را وارد یک پایگاه هوایی در نزدیکی 
شهر » کوبانی « کرد که نیروهای امریکا آن را ترک 
کرده اند. در ویدئویی که شبکه تلویزیونی زویوزدا 
آن را منتشر کرده ، بالگردهای روس در حال پرواز 
به س��مت پایگاه هوایی سوریه در ش��مال استان 
حلب در نزدیکی مرز با ترکیه نشان داده می شود. 
این ش��بکه گفته که این نیرو   ه��ا و تجهیزات برای 

تأمین امنیت منطقه در این پایگاه مستقر شده اند. 
گفته شده که این تأسیسات به عنوان مرکزی برای 
توزیع کمک های بشردوس��تانه برای مردم محلی 
مورد استفاده قرار خواهد گرفت و هم اکنون تحت 
کنترل نیروهای دولتی س��وریه اس��ت که متحد 
مسکو هستند. یک بازرس پلیس نظامی به شبکه 
زویوزدا گفت: »ما وارد این پایگاه ش��دیم و محیط 
داخلی و خارجی آن را تحت کنترل گرفتیم. اکنون 
س��ربازان در حال بررسی تک تک س��اختمان    ها 
هستند تا مطمئن ش��وند هیچ گونه شیء انفجاری 
با غافل گیرکننده ای در آن باقی نمانده است. «در 
فیلم پخش شده از این پایگاه، تجهیزات نیروهای 
امریکایی از جمله وس��ایل پزش��کی برای درمان 
آفتاب سوختگی و لوازم باش��گاهی و خواب نیز به 
چشم می خورد. »میخاییل میزینتسف« رئیس مرکز 
مدیریت دفاع ملی وابس��ته به وزارت دفاع روسیه 
گفته که تثبیت اوضاع س��وریه به خروج نیروهای 

نظامی امریکایی از این کشور بستگی دارد و با خروج 
آنها این کشور باثبات می شود. به گفته میزینتسف ، 
امریکا اقدامات خود برای مقابله با ابتکارات روسیه 
و سوریه برای بازگش��ت آوارگان سوری از مناطق 
مرزی و نیز کشورهای همسایه به خانه های شان را 
افزایش داده است. روزنامه مسکو تایمز روسیه، نیز 
روز پنج  شنبه گفت که وزارت دفاع روسیه یک پایگاه 
هوایی در منطقه تحت کنترل امریکایی   ها در سوریه 
در شهر قامشلی در استان الحس��که احداث کرد. 
» تیمور خودژایف « فرمانده ای��ن پایگاه در منطقه 
تحت کنترل امریکایی   ها گفته اس��ت:  »این پایگاه 
مخصوص اس��تقرار بالگردهای رزمی و تجس��س 
ارتش روسیه اس��ت تا بتوانند در پروازهای مداوم 
امنیت منطقه را برای نیروهای رزمی مس��تقر در 
منطقه تا مرز ترکیه و نیز برای ش��هروندان سوری 

تأمین کند.«
با این ح��ال، وزیر دفاع امریکا گفته که واش��نگتن 

همچنان 6۰۰ نظامی خود را در سوریه حفظ خواهد 
کرد. واشنگتن تعدیل حضور خود در سوریه را منوط 
به حضور هم پیمانان امریکا در سوریه کرده و وزیر 
دفاع امریکا گفته در صورتی که هم پیمانان اروپایی 
امریکا، حضور خود در سوریه را تقویت کنند، تعداد 
نظامیان امریکایی نوس��ان خواهند داشت. مارک 
اسپر در پاسخ به این سؤال که آیا این تعداد نظامی 
شامل 2۰۰ نظامی می شوند که در پایگاه »التنف« 
در نزدیکی مرز جنوب شرقی اردن و عراق مستقر 
ش��ده اند، گفت که به شمال شرقی س��وریه اشاره 
دارد که ترامپ به پنتاگون دس��تور تأمین امنیت 

میدان های نفتی آن را داده است. 
  اس�د: به خاطر س�رقت نفت مان از امریکا 

غرامت می گیریم
بشار اس��د ، رئیس جمهور س��وریه در مصاحبه با 
خبرنگاران روس گفته که دمشق مسئله سرقت 
نفت خود را در سازمان ملل مطرح کرده و تقاضای 
غرامت خواهد نمود. به گزارش اسپوتنیک، اسد 
گفت: » البته این طبیعی اس��ت ام��ا طوری که 
ش��ما و بس��یاری از جهانیان می دانند، سازمان 
ملل وجود ن��دارد چون حق��وق بین الملل وجود 
ندارد. همه شکایات تقدیمی به سازمان ملل در 
قفسه   ها )بدون رسیدگی( مانده اند چون این شبه 
دولتی است که گروه های جنایتکار متکی بر اصل 
زور آن را اداره می کنند.« رئیس جمهور س��وریه 
افزود:  »اکنون ما در دنیای شبیه جنگل زندگی 
می کنیم که اکنون به دنیای قبل از جنگ جهانی 
دوم نه بعد از آن ش��باهت دارد. ب��ه این دلیل ما 
شکواییه   ها را ارسال خواهیم کرد اما آنها )بدون 
رس��یدگی( در قفس��ه   ها خواهند ماند.« دونالد 
ترامپ، رئیس جمه��ور امریکا اخی��راً اعالم کرد 
واشنگتن برای »محافظت از نفت « سوریه، تعداد 
محدودی نظامی را در ش��مال این کش��ور حفظ 
می کند. وی گفت��ه بود که م��ا از نفت محافظت 
کرده ای��م و بنابراین، ش��مار کم��ی از نیروهای 
امریکایی در مناطقی که در آنها نفت وجود دارد 
باقی خواهند مان��د و ما از این مناطق حراس��ت 
خواهیم کرد و در آین��ده تصمیم می گیریم که با 
آن چکار کنیم«. ترامپ همچنین گفت که نفت 
را دوست دارد و نفت سوریه را عرضه خواهد کرد. 
وزارت خارجه روسیه اعالم کرده است که امریکا 
ماهانه 3۰ میلیون دالر از نفت سوریه را به خارج 

از این کشور قاچاق می کند. 

  گزارش یک


