
هشدارهای پی درپی مرجعیت عراق به دنبال 
اعتراض های چن�د هفته اخیر در این کش�ور، 
تغییر در نیمی از وزرای کابینه را به دنبال داشت. 
شبکه تلویزیونی الجزیره روز یک    شنبه اعالم کرد 
که »آیت اهلل سیدعلی سیستانی« مرجع شیعیان 
عراق خواهان بازگش��ت آرامش به این کشور شده 
اس��ت. یک منبع آگاه در این مورد در گفت وگو با 
سایت » ناس « گفت: »آیت اهلل سیستانی به عادل 
عبدالمهدی ، نخست وزیر عراق گفت که هر قطره 
خونی که ریخته شود منجر به تشدید تنش علیه 
دولت می ش��ود.«  این اظهارات در پی انفجاری در 
میدان التحریر ابراز شد که زخمی شدن شماری را 
به دنبال داشت و پس از خطبه های روز جمعه مطرح 
ش��ده که در آن آیت اهلل سیس��تانی درباره نادیده 
گرفتن مطالبات مردمی و کندی اصالحات سیاسی 
به طبقه سیاس��ی هش��دار داده بود. هشدارهای 
مرجعیت همچنین موجب شد دستور    هایی برای 
تخلیه هر چه سریع تر نیروهای مستقر در میدان 
»الخالنی« بغداد صادر شود تا آنها صبح      شنبه این 
میدان را ترک کنند.  در راستای این موضع گیری ها، 
»سعد الحدیثی«، سخنگوی دولت عراق از تعدیل 
بزرگ در هیئت دولت و انتخاب وزرایی جدید خارج 
از چارچوب احزاب و فراکسیون های سیاسی خبر 
داد. به این ترتیب، وزرای اقتصاد و خدمات رسانی 
در کابینه عبدالمهدی تغییر خواهند کرد و وزرای 
مس��تقل جایگزین آنه��ا خواهند ش��د. الحدیثی 
افزود: » عادل عبدالمهدی در تالش است با انتخاب 
وزرای جدید و پیش��نهاد آنها ب��رای گرفتن رأی 
اعتماد، ب��ه زودی در پارلمان حاضر ش��ود و برای 
تسریع روند اصالحات مالی و اداری و بهبود سطح 
معیشت شهروندان، برخی وزرا تغییر خواهند کرد 
و نخست وزیر در انتخاب وزرای جدید، از معیارهای 
جدیدی اس��تفاده خواهد ک��رد و وزرایی خارج از 
چارچوب فراکسیون های سیاسی حاضر در پارلمان 
انتخاب می شوند و اسامی انتخاب شده برای گرفتن 

رأی اعتماد به پارلمان معرفی خواهند شد.«
 اعالم بندهای جدید قانون جدید انتخابات

»احم��د الصافی« نماینده آیت اهلل سیس��تانی در 
خطبه نماز جمعه کربال بر اهمیت تسریع در تدوین 
قانون انتخابات منصفانه و غیرجانبدارانه  با هدف 

تغییر گروه های حاکم تأکید کرد. وی گفت که هیچ 
تغییری از زمان آغاز اعتراض     ها ب��ه ویژه در مورد 
پیگرد افراد فاسد، بازگرداندن اموال، لغو امتیازات 
گروه های خاص و اجتناب از سهمیه بندی رخ نداده 
اس��ت. به همین دلیل تردید    هایی درباره جدیت 
گروه های حاکم در اجرای مطالبات معترضان ایجاد 
شده است.  »محمد الحلبوس��ی « رئیس پارلمان 
عراق هم چندی پیش با صدور بیانیه ای بر پایبند 
بودن نمایندگان مجلس این کشور به »نقشه راه « 
مرجعیت تشیع برای برون رفت از مشکالت تأکید 
کرده و از آمادگی کام��ل پارلمان برای اجرای این 
نقشه راه خبر داده بود. وی مهم  ترین بندهای قانون 
جدید انتخابات را که اخیراً کابینه آن را تصویب کرد 

و به پارلمان ارجاع داد به این صورت اعالم کرد:
- نامزد انتخابات باید در زمان ثبت نام ۲۵ سال سن 
داشته باش��د.  همچنین رئیس جمهور و معاونان، 
نخست وزیر و معاونانش، وزرا و معاونان وزارتخانه ها، 
رؤسای نهادهای مستقل و معاونان شان، رؤسای 
طرف های غیرمرتبط با وزارتخانه و معاونان شان، 
مشاوران، استانداران و معاونان شان، رؤسا و اعضای 
شوراهای استان ها، صاحبان رتبه و درجات خاص، 
مدی��ران کل، قضات، اعض��ای دادس��تانی کل و 
نیروهای مسلح و دستگاه های امنیتی حق نامزدی 

در انتخاب��ات را ندارن��د.  اعضای ش��ورای کمیته 
انتخابات و کسانی که پست های ارشد در کمیته 
انتخابات دارن��د و کارمندان کمیته انتخابات حق 

نامزدی در انتخابات را ندارند. 
-  اس��امی افراد وارد ش��ده در لیس��ت انفرادی از 
پرداخت حق بیمه تأمی��ن اجتماعی در انتخابات 
مستثنی می شوند، یعنی هیچ مبلغی به عنوان حق 

بیمه نمی پردازند. 
- پارلمان از ۲۵۱ کرسی تشکیل می شود که ۹ مورد 
آن برای اقلیت هاست، پنج مورد برای مسیحی ها، 
یکی برای مندائیان، یکی برای ایزدی ها، یکی برای 

کردهای فیلی و یکی برای شبک هاست. 
- انتخاب نامزد    ها برپایه اصل باال    ترین رأی خواهد 

بود. 
-کمیته انتخابات از دستگاه های الکترونیکی برای 
تس��ریع نتایج اس��تفاده خواهد کرد و در صورت 
شکایت در هر مرکز رأی گیری کمیته به بازشماري 

آرا به صورت دستی پایبند خواهد بود. 
- مهاجران حق دارند در مکانی که اقامت دارند رأی 
بدهند و در عین حال می توانند به حوزه انتخاباتی 

اصلی که از آنجا مهاجرت کرده اند، رأی دهند. 
- عراقی های مقیم خارج می توانند به نفع حوزه های 

انتخاباتی شان رأی دهند. 

- اثر انگش��ت در جریان رون��د رأی گیری خاص 
)ش��امل نیروهای امنیت��ی و مس��لح، زندانیان و 
کارمندان بیمارس��تان     ها و بیم��اران( و عمومی 

ثبت می شود. 
- در رأی گی��ری خ��اص کارت شناس��ایی از 
رأی دهن��دگان گرفته می ش��ود و بع��داً از طریق 
یگان های ش��ان بازگردانده می شود تا مبادا کسی 
که در رأی گیری خاص شرکت کرده در رأی گیری 

سراسری نیز شرکت کند. 
- هر نامزد، حزب یا فراکس��یونی که جزو لیست 
پیروز انتخابات اس��ت تنها بعد از تش��کیل دولت 
می تواند به ائتالف، حزب یا فراکس��یون و لیست 

دیگر بپیوندد. 
- هیچ نامزد پیروزی در انتخابات حق ندارد برای 
سمت وزیر یا پست عالیرتبه ای در حد وزیر در دوره 

انتخاباتی که در آن پیروز شده، نامزد شود. 
اس��تان های جنوبی عراق دیروز شاهد تحصن     ها و 
تجمع های اعتراضی و تحص��ن و تعطیلی تمامی 
نهاده��ای دولتی و خصوص��ی و مراکز تحصیلی و 

مراکز تجاری بود. 
در چهارمی��ن هفت��ه از دور دوم تظاهرات ه��ای 
مردمی، در چهار اس��تان ذی قار، واس��ط ، بابل و 
میسان، دیروز )یک شنبه( تعطیلی رسمی اعالم 
شده بود. »مقتدی الصدر« رهبر جریان صدر عراق، 
هفته پیش خواس��تار اعتصاب تمامی کارمندان 
و دانش��جویان و دانش آموزان برای تنها یک روز، 
در راس��تای تظاهرات های مردمی در این کشور 
شده بود.  »سیدعمار حکیم« رهبر جریان حکمت 
ملی این کشور پنج  شنبه گذشته در دیدار با »متیو 
تولر« سفیر امریکا در بغداد تأکید کرد که راه حل 
همه بحران های عراق باید کاماًل عراقی و به دور از 
دخالت  های خارجی باشد. براساس بیانیه دفتر رهبر 
جریان حکمت ملی عراق، حکیم خاطرنشان کرده 
که جریان حکمت ملی به عنوان تشکل اپوزیسیون 
در پارلمان، اقدامات اصالحی دولت را زیر نظر دارد 
و پیگیر تحقق مطالبات برحق تظاهرات کنندگان 
اس��ت. حکیم همچنین ب��ر اهمی��ت حفظ جان 
تظاهرات کنندگان مس��المت جو و تأمین شرایط 
امن برای استفاده آنان از حق قانونی شان و ضرورت 

برخورد با عامالن خشونت     ها تأکید کرد. 
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در پي هشدار مرجعیت براي جدي شدن اصالحات

نصف کابينه عراق تغيير کرد

انصراف الصفدی از نامزدی نخست وزیری لبنان

  گزارش  2

  خبر

پمپئو از اغتشاشگران حمایت کرد
وزی�ر ام�ور خارج�ه دول�ت ترام�پ در کمت�ر از 24 س�اعت از 
اغتشاشگران در ایران حمایت و آن را »صدای مردم ایران « خواند 
ولی دونالد ترامپ که اغلب در واکنش توئیتی به رویداد   ها پیشرو 
است، دست کم تا شب گذشته هیچ واکنشی نش�ان نداده است. 
مایک پمپئو    شنبه شب در پیامی توئیتری که اقتباسی از توئیت یک 
سال و نیم قبل وی بود، نوشت: »پس از 40 سال بیداد، مردم پرافتخار 
ایران در مورد سوء استفاده های حکومت شان ساکت نمی نشینند. ما 
هم ساکت نخواهیم ماند.«  او نوشته ایاالت متحده در کنار شما است. 
»مورگان اورتاگوس « سخنگوی وزارت خارجه امریکا نیز در حمایت 
از آشوبگران، بیانیه ای مداخله جویانه صادر کرد. این مقام امریکایی 
در توئیتر نوشت: »ایاالت متحده در کنار مردم ایران که مدت هاست 
در حال زجر کش��یدن هس��تند، قرار دارد؛ مردمی که به تازه    ترین 
بی عدالتی رژیم فاس��د در قدرت اعتراض می کنند. ما تالش ]دولت 
ایران[ برای قطع��ی اینترنت را محکوم می کنی��م.«  همچنین »تام 
کاتن« نماینده جمهوریخواه مردم ایالت آرکانزاس در مجلس سنای 
امریکا که اواسط اسفند ماه ۱۳۹۳ با سازماندهی نامه سرگشاده گروه 
4۷ نفره از سناتورهای جمهوریخواه امریکا خطاب به رهبران ایران 
خبرساز شد، در پیامی توئیتری از ناآرامی    ها در ایران به دنبال اجرای 
طرح اصالح قیمت بنزین و س��همیه بندی آن ابراز خرسندی کرده 
است. او در این پیام توئیتری مدعی شد: »مردم ایران از اینکه رژیم 
)جمهوری اسالمی ایران( نیازهای ابتدایی شان را نادیده می گیرد و 
همزمان مقادیر هنگفتی پول به پای تروریست    ها در سراسر منطقه 
می ریزد، خسته ش��دند«. این سناتور ضد ایرانی س��پس ادعا کرد: 
»ما )امریکا( باید در کنار معترضان ش��جاع که خواهان پاسخگویی 
روحانیون هستند، بایس��تیم.«  لن خودورکوفس��کی، مشاور ارشد 
وزارت خارجه امریکا نیز در توئیتی از شرکت های دیجیتال رسانه  ای 
خواسته که هر چه س��ریع تر حس��اب های کاربری مقام های دولت 

ایران را ببندند. 
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 روند بازشماری آرای انتخابات افغانستان ازسر گرفته شد
کمیسیون مستقل انتخابات افغانس��تان اعالم کرد که روز یک    شنبه 
۲۶ آبان روند بازشماری بخشی از آرای انتخابات ریاست جمهوری این 
کشور را از سر گرفته است.  بنابر گزارش بی بی  سی، این روند که قرار 
است در آن آرای بیش از 8 هزار محل رأی دهی بازشماری شود، حدود 
۹ روز پیش آغاز ش��ده بود اما به دنبال اعتراض شماری از ستادهای 
انتخاباتی و نمایندگان احزاب چهار    شنبه گذشته از سوی کمیسیون 
مس��تقل انتخابات متوقف شد. بازش��ماری آرا پیش از متوقف شدن 
در والیات بادغیس، ارزگان، بامیان، لغم��ان، میدان وردک و نیمروز 

تکمیل شده بود. 
-----------------------------------------------------

 پترائوس: پول عربستان به تدریج درحال تمام شدن است
مدیر سابق سازمان اطالعات مرکزی امریکا )سی آی ای( روی جوانب 
مختلف اقتصاد عربستان که تا حد زیادی بر نفت متکی است، تمرکز 
کرده است.  »دیوید پترائوس « در گفت وگو با شبکه » سی ان بی سی « 
گفت: »پول های س��عودی به تدریج در حال تمام شدن هستند، آنها 
اولین کس��انی خواهند بود که اذعان می کنند ذخیره صندوق ثروت 
حاکمیتی این کشور رو به تمام شدن است و در حال حاضر کمتر از ۵00 
میلیارد دالر ذخیره ارزی دارد.« پترائوس همچنین گفت که کسری 
بودجه عربستان که بر نفت خام » برنت « متکی است به منزله این است 
که اقتصاد این کش��ور به طور جزئی به موفقیت آرامکو در تأمین مالی 

طرح تحول اقتصادی موسوم به چشم انداز ۲0۳0 متکی است. 
-----------------------------------------------------

 هیئت قطری عازم ریاض می شود
خبرگزاری فرانسه از تحول جدیدی در پرونده آشتی کشورهای عرب 
حوزه خلیج فارس خبر داد.  یک منبع آگاه به خبرگزاری فرانسه گفت 
که قرار است یک هیئت قطری متشکل از شخصیت های رسمی، طی 
روزهای آتی وارد ریاض شود. همچنین نشانه های دیگر احتمال حل 
و فصل بحران ش��ورای همکاری خلیج فارس این است که مسئولی از 
اتحادیه عرب برای مشارکت در کنفرانس��ی در طول جام کشورهای 
عرب حوزه خلیج فارس وارد دوحه خواهد شد و همین عوامل، امید    ها 
را برای موفقیت تالش های میانجیگرانه ب��ه منظور حل بحران دوحه 

تقویت می کند. 
-----------------------------------------------------
 دولت و ارتش انگلیس به الپوشانی جرائم جنگی  متهم شدند

تحقیقاتی با استناد به گفت وگو با ۱۱ بازرس انگلیسی نشان می دهد 
آنها شواهدی از جرائم جنگی به دست آورده اند و برخی از مقام     ها تأکید 
دارند این افراد باید بابت این کشتار    ها محاکمه شوند.  به گزارش روزنامه 
»دیلی میل«، این اتهاماتی که با انکار وزارت دفاع انگلیس همراه شده 
است، پس از تحقیق روزنامه ساندی تایمز و بی بی سی  فاش شد.  دولت 
انگلیس مختومه شدن تحقیقات درباره جرائم جنگی ادعایی در عراق و 
افغانستان را پیش از آنکه سربازی تحت پیگرد قرار بگیرد، اعالم کرده 
اس��ت. طبق یکی از پرونده     ها که مورد بررسی تیم مذکور قرار گرفت، 
یک سرباز انگلیسی در سال ۲00۳ حین گش��ت زنی در بصره به یک 
پلیس عراق ش��لیک کرد. این پلیس عراقی جان خود را از دس��ت داد 
اما دادستان های ارتش انگلیس هیچ شخصی را بابت این کار محاکمه 
نکردند. وزارت دفاع انگلیس می گوید، عملیات های ارتش طبق قانون 

است و اتهامات مورد بررسی قرار می گیرد. 
-----------------------------------------------------

 اعتراضات جلیقه زرد    ها به خشونت کشیده شد
اولین سالگرد اعتراضات »جلیقه زردها« در فرانسه با حمله معترضان 
به بانک     ها و فروشگاه    ها و اس��تفاده نیروهای امنیتی از گاز اشک آور به 
خشونت کشیده شد.  روزنامه انگلیسی »دیلی میل « در این خصوص 
گزارش کرد، گروهی در مرکز پاریس به س��مت بانک     ها و فروشگاه    ها 
حمله ور شدند و نیروهای امنیتی فرانسه نیز به سمت معترضان با گاز 
اش��ک آور حمله کردند. یکی از مراکزی که مورد حمله معترضان قرار 
گرفت، بانک انگلیسی»اچ اس بی س��ی« بود و معترضان با اس��تفاده از 
چوب، شیشه های بانک را در هم شکستند و در  های بانک را باز کردند 
و این بانک را به آتش کش��یدند و مانع ورود نیروه��ای امداد به داخل 
بانک ش��دند. یک مرکز خرید نیز مورد حمل��ه معترضانی قرار گرفت 
که خواستار اس��تعفای امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه بودند و 
معترضان به س��مت خودرو    ها حمله کردند و آنه��ا را در میانه خیابان 

وارونه می کردند. 
-----------------------------------------------------

 هشدار سازمان ملل درباره اوضاع بولیوی
 در پی درگیری     ها میان نیروهای امنیت��ی و طرفداران »اوو مورالس« 
رئیس جمهور قانونی بولیوی که به کش��ته شدن دست کم هشت نفر 
منجر شده، سازمان ملل روز     شنبه هشدار داد که خشونت     ها در بولیوی 
می تواند از کنترل خارج ش��ود.  به گزارش فارس، »میش��ل باچلت « 
کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بش��ر هشدار داد که تشدید 
تنش     ه��ا می تواند به غص��ب غیرقانونی روند دموکراتیک این کش��ور 
منجر شود.  وی در بیانیه ای اعالم کرد: »من نگران هستم در صورتی 
که مقامات، اوضاع در بولیوی را مدیریت نکنند و به حقوق بشر به طور 

کامل احترام نگذارند، اوضاع از کنترل خارج می شود.«
این مقام سازمان ملل اضافه کرد: »اقدامات سرکوبگرانه توسط مقامات 

احتماالً مسیر مذاکرات را به خطر بیندازد.«

سیاست سرگردان امریکا در سوریه
برخالف تصمی�م دونالد ترام�پ به خ�روج نیروه�ای امریکایی 
از س�وریه، واش�نگتن کم�اکان ب�ه تثبی�ت و تحکی�م ج�ای 
پ�ای خود ت�الش می کن�د. ظواه�ر ام�ر حاک�ی از این اس�ت که 
امری�کا تجهیزات لجس�تیکی به ش�مال س�وریه اع�زام کرده و 
در م�رز این کش�ور با ع�راق، برای س�رکرده های ف�راری داعش 
اردوگاه ه�ای جدی�د تأس�یس        می کن�د؛ اقدامی که با سیاس�ت 
ادعایی کاخ س�فید مبنی بر مقابله با تروریس�ت       ها منافات دارد. 
دو ماه از تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا برای خروج نیروهای 
این کش��ور از س��وریه می گذرد اما همانگونه که روس       ها گفته بودند، این 
نیرو       ها نه تنها خارج نشده اند بلکه دس��ت به تحرکات مشکوکی در شمال 
سوریه زده اند. هرچند امریکا مدعی است که دلیل اصلی حضورش در سوریه 
برای نابودی گروه تروریستی داعش است اما برآیند تحوالت نشان می دهد 
که امریکا مثل گذشته به دنبال نجات تروریست       ها است. عادل الکرعاوی، 
از فرماندهان س��ازمان بسیج مردمی عراق موس��وم به حشدالشعبی،  روز 
یک       شنبه به شبکه المعلومه گفت که مرزهای عراق شاهد تحرکات عجیب و 
مشکوک است و شمار زیادی از فرماندهان داعش به همراه خانواده های خود 
در این مناطق حضور دارند. وی تصری��ح کرد:»نیروهای امریکایی در حال 
تأمین امنیت عناصر داعش هستند و تحرکات شان از طریق دوربین های 
حرارتی رصد می ش��ود.« الکرعاوی خبر داد که واش��نگتن در حال ایجاد 
اردوگاه        هایی برای عناصر داعش در نزدیکی مرزهای بین س��وریه و عراق 
است. این فرمانده حشدالشعبی خاطرنش��ان کرد:»تأمین امنیت عناصر 
داعش از سوی امریکا، بیانگر طرح جدیدی است که این کشور با بهره برداری 
از وضعیت عراق و سوریه قصد دارد آن را اجرا کند«. امریکا تالش می کند 
با تجمیع تروریست های فراری داعش در سوریه بار دیگر این گروه را برای 
مقابله با نیروهای مقاومت تجهیز کند.  از سوی دیگر، منابع آگاه سوری از ورود 
چندین کامیون حامل تجهیزات لجستیکی امریکا به شهر قامشلی در شمال 
سوریه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری س��انا، این کاروان شامل چندین 
تانکر و کامیون حامل بلوک های بتنی است که به طور معمول برای ساخت 
پایگاه های نظامی توسط امریکا استفاده می شود و از اقلیم کردستان عراق 
وارد قامشلی شد. بر اساس این گزارش، نیروهای امریکا برای آماده سازی یک 
پایگاه نظامی در غرب قامشلی به نام هیمو و پایگاه دیگر در میدان نفتی عوده 
در شهرک القحطانیه در شرق قامشلی تالش می کنند. امریکا در راستای 
تقویت حضور خود در کانتون الجزیره سوریه و سرقت نفت و منابع زیرزمینی 
آن، طی چند ماه اخیر هزاران کامیون حامل تجهیزات نظامی و لجستیکی 

خود را از طریق گذرگاه های غیرقانونی وارد حسکه کرده است. 
تحرکات جدید امریکا در شرایطی انجام می شود که ارتش سوریه عزم خود را 
برای آزادسازی استان ادلب به عنوان آخرین پایگاه تروریست       ها در این کشور 
جزم کرده و به دنبال برچیدن طومار تروریست       ها در سوریه است. واشنگتن 
سعی دارد با اشغال چاه های نفتی سوریه، مانع از دسترسی ارتش این کشور 
به منابع نفتی شود. مقامات مسکو و دمشق بار       ها هشدار داده اند که حضور 
امریکایی       ها در خاک سوریه، نمونه اشغالگری بوده و باید هرچه زودتر از این 
کشور خارج شوند. امریکا در حالی مدعی جلوگیری از کنترل مجدد میادین 
نفتی سوریه در استان دیرالزور و رقه توسط داعشی        ها است که خود، روش 
این تشکیالت تروریستی را در غارت درآمدهای حاصل از فروش نفت این 

منطقه برگزیده و پا جای پای داعشی        ها گذاشته است. 
 اقدامات علیه تهران و مسکو 

امریکا که در مقابل ایران و روسیه شکست بزرگی را متحمل شده است، به 
دنبال رصد تحرکات این کشور       ها در اطراف سوریه است. گفته می شود که یک 
پهپاد امریکایی روز         شنبه در ساحل سوریه ساعت        ها به گشت زنی پرداخته 
است. به گزارش  خبرگزاری اسپوتنیک، این پهپاد از نوع مدل آرکیو-4 بی نام 
است و در محلی دست به گشت زنی زده که پایگاه هوایی طرطوس و حمیمیم 
روسیه در آن قرار دارند. این پهپاد چندین بار در نزدیکی این پایگاه        ها پرواز 
کرده و به حدود ۳۵ الی 4۵ کیلومتری آنها رسیده است. داده های دیگر نشان 
از آن دارد که این پهپاد همچنین در ساحل اسرائیل و لبنان نیز به گشت زنی 
پرداخته است که از آن منطقه می توانست به دمشق دسترسی داشته باشد. 
بر این اساس، »این پهپاد در ارتفاع ۱۶ هزار متری از سطح آب های بین المللی 
پرواز کرده است«. عملیات های جاسوسی واشنگتن در زمانی انجام می شود 
که در روزهای اخیر رس��انه های غربی در گزارش       هایی مدعی شده اند که 
روس��یه با تحت کنترل گرفتن یکی از پایگاه های امریکا در شمال سوریه، 
مواضع خود را در این منطقه تقویت کرده است.  عالوه بر این، واشنگتن در 
راستای مقابله با محور مقاومت در منطقه، به دنبال کاهش قدرت منطقه ای 
تهران است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ناتان سیلز، هماهنگ کننده امور 
مربوط به مبارزه با تروریسم در وزارت خارجه امریکا در یک نشست خبری 
مشترک با جیمز جفری، نماینده ویژه امریکا در امور سوریه، بدون اشاره به 
ادامه اشغالگری واشنگتن در سوریه و سرقت نفت این کشور مدعی شده که 
سیاست امریکا در سوریه، »حذف حضور شرورانه ایران است«. یک خبرنگار 
در این نشست خبری از ناتان س��یلز درباره مواضع زیگزاگی دولت دونالد 
ترامپ درباره خارج کردن یا باقی ماندن نظامیان این کشور از سوریه سؤال 
کرد که ناتان سیلز گفت:»مواضع امریکا در سوریه تغییر نکرده و حذف حضور 
شرروانه ایران همچنان جزو خط مشی  واشنگتن است«. امریکا به همراه رژیم 
صهیونیستی در سال های اخیر تالش های گسترده ای انجام دادند تا ایران را 
به خروج از سوریه وادار کنند اما این اقدامات نتیجه ای در پی نداشته است 
و نه تنها نفوذ ایران در س��وریه کاهش نیافته، بلکه قدرت ایران تا مرزهای 

سرزمین های اشغالی گسترش یافته است. 

نمایش قدرت ناو هواپیمابر چینی در تنگه تایوان
پکن براي تایپه پیام انتخاباتي فرستاد، براي واشنگتن سیگنال هشدار

چه�ار روز بعد از    گزارش  یک
آنکه ن�او جنگی 
غول پیکر موسوم به یواس اس چنسلور امریکا 
برای نهمین بار وارد تنگه تایوان شد، چینی       ها 
هم در یک نمایش قدرت، یک ن�او هواپیمابر 
ساخت این کشور را از تنگه تایوان عبور دادند 
تا هم هشداری به امریکا باشد و هم اخطاری به 
جهت گیری های انتخاباتی ضد چینی که دولت 

تایوان در پیش گرفته است. 
وزارت دفاع تایوان دیروز اعالم کرد که ناوگروه 
چین ش��امل ناو هواپیمابر این کشور از تنگه 
تایوان با مشایعت کشتی های امریکایی و ژاپنی 
در تنگه مناقشه برانگیز تایوان عبور کرده است. 
عبور این ناوگروه همزمان شده با انتخاب ویلیام 
الی ، سیاستمدار چین س��تیز تایوان از طرف 
تساوی اینگ ون، رئیس جمهور تایوان به عنوان 
معاون خود در انتخابات ۲0۲0. تسای اینگ ون 
روز یک       شنبه در کنفرانسی مطبوعاتی اعالم 
کرد که ویلیام الی اکنون قرار است به عنوان 
نامزد معاون��ت او منصوب ش��ود. ویلیام الی، 
آوریل سال ۲0۱8، زمانی که هنوز نخست وزیر 
بود، در جلس��ه پارلمان خ��ودش را » نیروی 
استقالل تایوان « معرفی کرد و موضعش را در 
راس��تای حفظ حاکمیت و استقالل » کشور « 

تایوان دانست. 
رئیس جمهور تایوان اش��اره ای به استقالل طلبی 
ویلیام الی نک��رده ولی گفته که جزی��ره تایوان 
باید مقابل فشار چین ایس��تادگی کند و راه را به 
هنگ کنگ تحت حاکمیت چین که ماه هاس��ت 
درگیر اعتراضات ضد دولتی است، نشان دهد. او 
گفت: »تصمیم گرفته ام تا دعوت رئیس جمهور 
تسای را بپذیرم و به عنوان معاون او برای شرکت 
در انتخابات مب��ارزه کنم و در ای��ن تاریک        ترین 
دوره برای متحد کردن و دفاع از تایوان مشارکت 
داشته باش��م و همچنان پرتو چراغ دموکراسی 
و راه را برای هنگ کنگ نش��ان دهی��م و جهان 
را روش��ن کنیم.« هنوز س��اعتی از سخنان خانم 
تساوی اینگ ون نگذش��ته بود که خبر عبور ناو 
هواپیمابر چین از تنگه تایوان منتشر شد. وزارت 
دفاع تایوان در بیانی��ه ای که درباره عبور ناوگروه 

چینی منتشر کرده، اش��اره دقیقی به زمان عبور 
آن از تنگه تایوان نکرده ولی گفته که این ناوگروه 
حین عبور از تنگه تایوان که جزیره مناقشه برانگیز 
تایوان را از سرزمین اصلی چین جدا می کند، از 
طرف کش��تی های امریکایی و ژاپنی مش��ایعت 
شده اس��ت. »جوزف وو« وزیر خارجه تایوان در 
واکنش به عبور ناوگروه چی��ن از تنگه تایوان در 
پیامی توئیتری نوش��ت: »رأی دهندگان مرعوب 
نخواهند شد! آنها در صندوق های رأی به چین، نه 

خواهند گفت.«  پکن، تایوان را بخشی از سرزمین 
متعلق به چین و تحرکات امریکا در تنگه تایوان 
و همچنین فروش س��الح توس��ط واشنگتن به 
تایوان را نقض حاکمیت خود و مغایر با سیاست 
»چین واح��د« می داند. چهار       ش��نبه هفته قبل 
یواس اس چنسلور ناو جنگی غول پیکر امریکایی 
هم برای نهمین بار وارد تنگه تایوان شده بود که 
پکن این اقدام را یک حرکت تحریک  آمیز توصیف 
کرد و ظاهراً عب��ور ناوگروه چینی واکنش��ی به 

قدرت نمایی امریکایی       ها بوده است. همان موقع 
روزنامه ساوت چاینا روز چهار       شنبه گزارش داد: 
هفته       ها پیش از انتخابات ریاست جمهوری تایوان 
این اق��دام نظامیان امریکا احتماالً توس��ط پکن 

تحریک  آمیز تلقی می شود. 
 کس�ینجر: جنگ تج�اری امریکا و چین 

فاجعه بار است
هنری کسینجر هش��دار داده که جنگ تجاری 
امریکا و چی��ن می تواند منجر به ی��ک » نتیجه 
فاجعه بار « حتی بدتر از جنگ های جهانی شود. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، 
هنری کس��ینجر، وزیر امور خارجه اسبق امریکا 
در یک س��خنرانی در ش��هر نیویورک بیان کرد، 
» آینده جهان « وابس��ته به این است که امریکا و 
چین اختالفات ش��ان را حل کنند. او هشدار داد، 
رقابت میان این دو ق��درت اول اقتصادی جهان 
» دائمی « اس��ت و آنها مجبورند ب��ه رقابت میان 
خود » عادت کنند « یا با ریسک تبعاتی فاجعه بار 

مواجه شوند. 
کسینجر گفته که یک سری اختالفات بنیادین 
در روش های مذاک��ره چینی        ه��ا و امریکایی        ها 
وجود دارد، بنا بر این الزم است امریکا ذهنیتش 
را درباره چین به عنوان یک قدرت در حال ظهور 
تغییر دهد. او ادامه داد: دیگر نمی توان فکر کرد 
که یک طرف می تواند بر طرف دیگر مسلط شود. 
بنابراین کشور       هایی که عادت کرده بودند به این 
که خودشان را اس��تثنایی و یگانه بپندارند حاال 
باید به این حقیقت ع��ادت کنند که رقیبی برای 
آنها وجود دارد. وزیر امور خارجه اس��بق امریکا 
گفت، با توجه به تاریخ تحوالت میان ابرقدرت       ها 
تعارضات » اجتناب ناپذیر « هستند اما شکست در 
ترمیم روابط هم می تواند شدیداً خطرناک باشد. 
کسینجر افزود: شاید نتوان به توافقی تمام و کمال 
دست یافت اما آنچه که الزامی است این است که 
دو کش��ور درک کنند یک نزاع دائم��ی بین آنها 
نمی تواند برنده ای داشته باشد. او اظهار کرد:»اگر 
وضعیت منجر به یک نزاع دائمی بین این دو کشور 
ش��ود، نتیجه ای فاجعه بار رقم خواهد خورد. این 
نتیجه بدتر از جنگ ه��ای جهانی خواهد بود که 

تمدن اروپایی را تخریب کردند.«

محمد الصفدی ک�ه طی تواف�ق جریان های 
سیاس�ی لبنان، به عنوان نخست وزیر جدید 
انتخاب ش�ده بود دی�روز انصراف خ�ود را از 
نامزدی برای پست نخست وزیری اعالم کرد. 
به گزارش خبرگ��زاری رویترز، محم��د الصفدی، 
وزیر س��ابق و تاجر لبنانی پس از دی��دار با جبران 
باسیل، وزیر خارجه دولت مستعفی لبنان تصمیم 
به انصراف از پذی��رش این منصب گرفت. الصفدی 

همچنین حمایت خود را از تعیین س��عد حریری 
برای تصدی پس��ت نخس��ت وزیری لبن��ان اعالم 
کرد. وی تصریح کرد:»۳0 روز بعد از حضور مردم 
در خیابان    ها برای درخواس��ت پیش پا افتاده    ترین 
خواسته های شان وضعیت دیگر قابل تحمل نبوده 
و دیگر وقت رایزنی های اضافه نیس��ت«. الصفدی 
تأکید کرد:»چند روز بعد از ابراز تمایل سعد حریری 
برای تشکیل دولت جدید از سوی من می گذرد و 

من حمایت کامل خود را از عملک��رد تیم او اعالم 
می کنم،  من به عن��وان فردی مس��ئول خطر این 
مرحله را احساس می کنم، باید سلسله رایزنی    هایی 
با طرف های سیاسی انجام ش��ود«. الصفدی بیان 
داش��ت:»من درخواس��ت کردم که مرا از نامزدی 
این مقام برکنار نمایند. معتقدم مأموریت بس��یار 
دشواری برای تشکیل دولت است که باید از حمایت 
تمامی نیروهای سیاس��ی برخوردار ب��وده و مانع 

فروپاشی اقتصاد لبنان شد.« این تاجر و سیاستمدار 
گزینه اصلی جناح های سیاسی برای تصدی پست 
نخس��ت وزیری لبنان بود، اما نامزدی او برای این 
سمت با واکنش    هایی در میان مردم روبه رو شد. با 
گذشت یک ماه از اعتراضات لبنان درباره مشکالت 
معیشتی و فس��اد دولتی، اصالحاتی در این زمینه 
انجام نگرفته است و با استعفای سعد حریری، لبنان 

بار دیگر وارد بحران سیاسی جدیدی شده است. 

پیونگ یانگ: امریکا عقب نشیني نکند
مذاکره اي در کار نیست 

کره ش�مالی اع�الم ک�رد ت�ا زمان�ی ک�ه عقب نش�ینی امری�کا 
از سیاس�ت های خصمان�ه اش در دس�تور کار ق�رار نگی�رد 
مس�ائل هس�ته ای نی�ز م�ورد مذاک�ره ق�رار نخواه�د گرف�ت. 
در شرایطی که امریکا تالش می کند مذاکرات جدید با کره شمالی را از سر 
بگیرد اما مقامات پیونگ یانگ شروط جدیدی را برای ادامه گفت وگوهای 
هس��ته ای اعالم کرده اند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه 
کره شمالی روز یک    شنبه در بیانیه ای اعالم کرد:»تصویب قطعنامه ای 
در سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر کره شمالی اقدامی با انگیزه 
سیاسی تحت رهبری واشنگتن بود«. کره شمالی اعالم کرد تا زمانی که 
عقب نشینی امریکا از سیاست های خصمانه اش در دستور کار قرار نگیرد 
مسائل هسته ای نیز مورد مذاکره قرار نخواهد گرفت. کره شمالی پیش 
از این نیز انتقادهای مطرح شده از سوی سازمان ملل را حاصل سیاست 
خصمانه واشنگتن دانسته بود. کره شمالی که تاکنون به دلیل سه دور 
نشست بی نتیجه رهبران دو طرف و بدعهدی امریکا از ادامه مذاکرات 
سرخورده شده، پیش تر به واش��نگتن در مورد رویکرد خصمانه اش در 
قبال پیونگ یانگ هشدار داده و گفته بود امریکا تنها تا پایان سال جاری 
میالدی برای تغییر رویکرد مذکور فرصت دارد. از سوی دیگر، امریکا و 
کره جنوبی روز یک    شنبه اعالم کردند، رزمایش مشترک هوایی خود را که 
کره شمالی آن را اقدامی تحریک  آمیز توصیف کرده، به تعویق انداختند. 
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، مارک اس��پر، وزیر دفاع امریکا 
گفت که این مسئله دادن امتیاز به کره شمالی نیست و تأکید کرد:»ما 
این تصمیم را به عنوان اقدامی از روی حسن نیت به منظور ایجاد شرایط 
» سازنده « برای دیپلماسی و گسترش صلح در منطقه گرفته ایم«. اخیراً، 
مارک اسپر در س��ئول با مقام های کره جنوبی به منظور بررسی اوضاع 
در شبه جزیره کره رایزنی کرد. مارک اسپر ادامه داد: من این اقدام را از 
روی حسن نیت امریکا و کره جنوبی برای احیای صلح و تسهیل در یک 
توافق سیاسی و توافقی می بینم که به خلع سالح اتمی شبه جزیره کره 

منجر می شود. 


