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  گزارش  2

موزائیکتحوالتمنطقهای
بحرانهایامریکاییمحور

یک زنجیره از شبکه استعماری که از امریکا و غرب شروع می شود و به 
مجموعه ای از رژیم ها و سران آن در غرب آسیا امتداد می یابد، در شرایط 
ویژه و بحرانی به س��ر می برند. ترامپ در امریکا با س��بدی از مؤلفه های 
نگران کنن��ده و پرونده های قضایی تا نتانیاهو و رژیم صهیونیس��تی که 
به موازات ناتوانی راهبردی در محیط پیرامون��ی و خارجی با دور باطل 
انتخابات پارلمانی و بن بست تشکیل کابینه روبه رو هستند که ناشی از 
واگرایی و بی اعتمادی گسترده در جامعه و فی مابین احزاب سیاسی آن 
است تا دیکتاتورهای فاسد عربی که فقط به ابزار رسوایی های امریکا و 
غرب و رژیم صهیونیستی تبدیل شده و در محیط  داخلی و خارجی خود 
با چالش های خودساخته و ویرانگر روبه رو  هستند، باید به دنبال نجات 
خود باش��ند. نجات ترامپ در مقابل کنگره و دستگاه  قضایی امریکا آن 
اس��ت که خود را با کارت موفقیت در غرب  آس��یا و مناسبات قدرتمند 
در نقاط بحرانی جهان نش��ان دهد. لذا امروز غرب آس��یا و کشورهای 
آن، مجدد با ابزارهای نیمه س��خت و نرم امریکا به گروگان گرفته شده 
و آش��وب زده هس��تند. باید از مجموعه پرونده های این منطقه، کارت 
موفقیت برای ترامپ تولید ش��ود. ترامپ از تمامی اوراق  بازی اروپایی و 
ژاپنی و آشوب سازی در داخل ایران و فشار منطقه ای و تحریم اقتصادی، 
در رؤیای مذاکره جدید با ایران اس��ت که با وجود ستون پنجم متعفن 
سیاسی در داخل ایران، شانس چندانی مشاهده نمی کند. امریکایی   ها 
یمن را به نوعی دیگ��ر در گروگان توهم مذاکره سیاس��ی و پایان جنگ 
قرار داده اند تا واکنش های دفاعی و مشروع یمنی ها، دیوارهای سست 
در امارات و عربستان و احتماالً در رژیم صهیونیستی را ویران نکند ولی 
یمنی   ها باهوش تر از آن هستند که دست روی دست بگذارند و افزایش 
مؤلفه های قدرت خود را به توهم مذاکره سیاس��ی با س��عودی و امریکا 
گره بزنند. آنها تجربه برخی دیگر که اقتصاد ملی را به سراب وعده های 
اروپایی و اینستکس گره زده اند را به خوبی درک می کنند و لذا هم مذاکره 
می کنند و هم بازوان قدرتمند خود را به صهیونیس��ت   ها و س��عودی و 
امارات و امریکا نشان می دهند. در عراق که الیه های بحران توسط امریکا 
و ابزار و شبکه های آن تدارک ش��ده، ابعاد اجتماعی و امنیتی را شامل 
می شود. آشوب سازی اجتماعی-سیاسی توسط مرجعیت و عشایر غیور 
عراقی مهار شده و روندهای سیاسی در حال مدیریت است ولی تیم های 
ترور امریکایی با نقاب های گوناگون به ترورهای کور در واسط و کربال و 
بغداد ادامه می دهند و با امنیتی کردن فض��ای عراق قصد دارند از روند 
اجتماعی-سیاسی مدیریت شده توسط عراقی   ها جلوگیری کنند و در 
سایه اقدامات بی سروصدای خود در حال ساماندهی یک بحران نظامی 
و امنیتی جدید از داعشی   ها و تشکل های عشایری در استان های غربی 
عراق هستند تا بار دیگر عراق و س��وریه به نقطه صفر بحران تروریستی 
امریکا بازگردند. آنها در عین حال می دانند که همه تالش های سراب گونه 
امریکایی ها، با یک هش��دار و فتوای مرجعیت و س��یل عش��ایر عراقی، 
ریشه کن خواهد ش��د. ترامپ برای تکرار همین آشوب های امنیتی در 
جنوب شرق آس��یا باید هزاران نظامی خود را به نقاط بحران و به منظور 
فرسایش چین منتقل کند که تئاتر مضحک مذاکراتی با طالبان در دوحه 
که به زودی توافقات آن اجرایی می شود، یک زخم باز در افغانستان را باقی 

می گذارد و هزاران نظامی امریکا را خارج خواهد کرد. 
اهرم اقتصادی و فقیرس��ازی مردم لبنان، زمینه مانورهای سیاسی در 
حکومت شده تا حزب اهلل به حاش��یه برود و لذا س��عد حریری انتخاب 
نخست وزیر را با س��وزاندن کارت دیگر افراد، به گروگان گرفته تا شاید 
در لبنان و منطقه، فرجی شود و معجزه ای صورت پذیرد ولی استحکام 
مقاومت و هوشمندی حزب اهلل و هم پیمانان آن، کمترین امیدی را برای 
امریکا باقی نمی گذارد. به نظر می رسد مرحله مدیریت بحران امریکا در 
پرونده های منطقه ای و آشوب سازی به سر آمده و باید مرحله هجومی 

علیه امریکا و متحدان متزلزل و فرسوده آن آغاز شود. 
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  نقش امارات در تبادل زندانيان ایران و امریکا
یک دیپلمات غربی گفته ک��ه صحبت درباره تنش زدای��ی بین ایران 
و امریکا با توج��ه به اینک��ه امریکایی    ها هیچ مطلبی را ب��ا ما در میان 
نمی گذارند، دشوار است، اما واضح است که انگیزه ای برای آرام کردن 
اوضاع وجود دارد.  روزنامه ایندیپندنت  ب��ه نقل از این دیپلمات غربی 
مدعی شده است تغییر رویکرد امارات در قبال ایران در ماه های اخیر، به 
طور قابل توجهی میل کاخ سفید برای رویارویی با ایران را کاهش داده 
است.  ایندیپندنت ضمن اشاره به تبادل روز     شنبه دو زندانی میان ایران 
و امریکا از قول این دیپلمات غربی افزوده است: »امارات متحده عربی 
نقش مهمی را در این زمینه ایفا کرد و هفته های گذشته به امریکا گفت 
که در هیچ اقدام نظامی علیه ایران مش��ارکت نخواهد کرد.« »تئودور 
کاراس��یک « تحلیلگر ویژه امور منطقه نیز بر این باور است که امارات 

خواستار کاهش فشار ایران و تمرکز کردن بر »لیبی « است. 
-----------------------------------------------------

  تهدید اعتصابات فلج کننده در فرانسه
اتحادیه های فرانس��ه از معلمان، پزش��کان و دیگ��ر کارمندان بخش 
دولتی خواسته اند به اعتصاب ادامه دهند چرا که ژان پل دولوآ، وزیر و 
کمیسیونر عالی مسئول اصالح بازنشستگی و رهبران اتحادیه کارگری 
نتوانستند به نتیجه برسند.  به گفته دولوآ، رایزنی    ها و نه مذاکرات درباره 
اصالحات، متوقف نشده است و در سال ۲۰۲۰ ادامه خواهند داشت. او 
جزئیاتی از رایزنی خودش با رهبران اتحادیه  کارگری درباره اصالحات 
ارائه نکرد و گفت نخست وزیر فرانسه امروز )چهارشنبه( درباره پروژه 
اصالحات توضیحاتی ارائه می دهد.  ادامه اعتراضات سراسری در فرانسه 
علیه طرح های اصالحی دولت اثری فلج کننده در برخی شهر   ها داشته 
اس��ت. در پاریس و حومه مترو و اتوبوس های شهری از کار افتاده اند و 
در برخی از مسیر   ها و ساعات طول خودرو   هایی که در ترافیک مانده اند 

رکورد ۶۰۰ کیلومتر از خود به جا گذاشته است. 
----------------------------------------------------

 توافق آتش بس رؤسای جمهور اوکراین و روسيه 
رؤسای جمهور اوکراین و روسیه ضمن توافق برای آتش بس در شرق 
اوکراین، از برگزاری نشست دوم نورماندی در چهار ماه آینده خبر دادند.  
دیدار »ولودیمیر زلنسکی« رئیس جمهور اوکراین و »والدیمیر پوتین « 
رئیس جمهور روسیه در شامگاه دو   شنبه در حاشیه نشست چهارجانبه 
موسوم به نورماندی با حضور »آنگال مرکل« صدر اعظم آلمان و »امانوئل 

ماکرون« رئیس جمهور فرانسه در پاریس برگزار شد. 
به نوش��ته خبرگزاری آلمان، پوتین و زلنس��کی در این نشست توافق 
کردند از پایان سال جاری میالدی در ش��رق اوکراین آتش بس کامل 
برقرار شود.  همچنین بیانیه مشترک نشس��ت چهارجانبه نورماندی 
می گوید س��ران روس��یه و اوکراین توافق کردند که تا ماه مارس سال 
۲۰۲۰، مجدداً بخش دیگ��ری از نیروهای نظامی خ��ود را از مناطق 
درگیری ش��رق اوکراین خارج کنند.  به نوش��ته خبرگزاری فرانسه، 
زلنسکی با بیان اینکه درباره بخشیدن ذره ای از خاک اوکراین مماشات 
نمی کند، گفت بعد از گفت وگو   ها با پوتین، توافق ش��د که در این ماه 
)دسامبر( تمام اس��رای دو طرف تبادل ش��وند.  پوتین نیز گفت که از 
زلنسکی خواسته تغییری در قانون اساس��ی اوکراین ایجاد کرده تا به 
منطقه »دنباس « در شرق این کشور، وضعیت ویژه قانونی اعطا شود. 

همچنین بیانیه مشترک این نشست از توافق مرکل، ماکرون، زلنسکی 
و پوتین برای برگزاری نشس��ت مج��دد اوکراین در چه��ار ماه آینده 

حکایت دارد.

اسد:ازدیداربااردوغانبیزارم
رئيس جمهور س�وریه گفته که کش�ورش از جن�گ قوی تر خارج 
خواه�د ش�د و تأکيد ک�رده که آین�ده س�وریه بش�ارت دهنده 
خواه�د ب�ود و اوض�اع ميدان�ی االن بهت�ر ش�ده اس�ت. 
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه )سانا(، بشار اسد، در 
مصاحبه با شبکه ایتالیایی » رای نیوز۲۴ « که روز ۲۶ اکتبر گذشته انجام 
و دیروز پخش شد، تصریح کرد: اگر بخواهیم در مورد جامعه سوریه حرف 
بزنیم، االن اوضاع نسبت به قبل خیلی بهتر شده است و درس های بسیار از 
این جنگ آموخته ایم. من معتقدم که آینده سوریه نویدبخش است و ما از 
این جنگ نیرومندتر بیرون می آییم. اسد همچنین در مورد اوضاع میدانی 
تأکید کرد: ارتش سوریه در جریان سال های گذشته پیشروی قابل توجهی 
محقق ساخت و تعدادی از مناطق را از لوث تروریست      ها پاکسازی کرد 
البته هنوز ادلب باقی مانده است. آنجا گروهک تروریستی جبهه النصره 
مورد حمایت ترکیه حضور دارد. بخش شمالی سوریه نیز باقی مانده که 

ترکیه ماه گذشته میالدی دست به تهاجم به آنجا زد. 
اسد درباره نقش روسیه و س��ازش       روس     ها با ترکیه گفته که  سازش  آنها 
با ترکیه معنایش این نیست که آنها از تهاجم ترکیه حمایت می کنند. او 
مي گوید: آنها می خواهند ایفای نقش کرده و ترکی��ه را متقاعد کنند تا 
خاک سوریه را ترک کند. از ترکیه  حمایت نمی کنند. آنها نمی گویند این 
اوضاع مساعد اس��ت، گفته که روس      ها در مورد حاکمیت سوریه سازش 
نکرده اند: آنها با واقعیت سروکار دارند. االن واقعیت بد است و مجبوری 
وارد آن بشوی. من نمی گویم سازش کنیم چون این راه حل نهایی نیست 
شاید سازش در مورد مس��ائل کوتاه مدت ممکن باشد اما برای مسائل و 
شرایط طوالنی مدت یا میان مدت نه، لذا ترکیه باید از خاک سوریه خارج 
شود. هیچ شک و تردیدی در مورد این مس��ئله وجود ندارد. اسد درباره 
امکان مالقات با رج��ب طیب اردوغان، رئیس جمه��ور ترکیه نیز گفت: 
»اگر مجبور شوم روزی این کار را انجام بدهم مایه افتخار من نخواهد بود 
بلکه از این نوع دیدار با امثال این اسالم گراهای فرصت طلب بسیار بیزارم. 
اینها مسلمان نیستند بلکه اسالم گرا هستند. این اصطالح دیگر اصطالح 
سیاسی است اما مدام می گویم وظیفه من جدا از احساساتم است نباید 
ببینم چه چیزی باعث خوشحالی یا ناراحتی من است، وظیفه من به منافع 
سوریه مرتبط است لذا هر جایی پای این منافع در میان باشد من به سمت 
آن را می روم.«  اسد درباره مشکل آوارگان سوری تأکید کرد: اوالً باید از 
یک سؤال ساده شروع کنیم، مسبب مشکل کنونی چه کسی است؟ چرا 
شما در اروپا آوارگانی دارید؟ یک سؤال ساده باقی می ماند چون تروریسم 
از طرف اروپا البته از س��وی امریکا و ترکیه و دیگران حمایت شده است 
اما اروپا مس��بب اصلی ایجاد این هرج و مرج در سوریه بود، لذا انسان هر 
چه می کارد، همان را درو می کند، به گفته اسد، اتحادیه اروپا از روز اول 
یا بگذارید بگوییم از هفته اول از تروریست      ها در سوریه علناً حمایت کرد 
اما از آغاز، مسئولیت کار را به گردن دولت سوریه انداخت. بعضی رژیم      ها 
از قبیل رژیم فرانسه تسلیحات به آنها )تروریست ها( ارسال کرده بودند. 
یکی از مقامات مسئول فرانس��ه این حرف را زده بود، فکر کنم وزیر امور 
خارجه این کش��ور فابیوس بود که گفته بود: ما داریم تسلیحات به آنها 
ارسال می کنیم. آنها )اروپایی ها( تس��لیحات را ارسال کرده و این هرج و 
مرج را به راه انداختند، لذا عده زیادی از مردم - میلیون      ها نفر دیگر - که 
قادر به زندگی در سوریه نبودند مجبور شدند کشور را ترک کنند. بشار اسد 
همچنین به مسئله تظاهرات لبنان اشاره کرد و گفت، اعتراضات در لبنان 
در صورتی که درخصوص اصالحات و با هدف ر     هایی این کشور از سیستم 
سیاسی طایفه ای باشد، مثبت است. او مي گوید: سوریه در سایه آنچه لبنان 
شاهد آن اس��ت تأثیر خواهد پذیرفت اما اگر آنچه در لبنان رخ می دهد 
خودجوش و مربوط به اصالحات و ر     هایی از سیس��تم سیاسی طایفه ای 
باشد برای این کشور مفید خواهد بود. ملت لبنان هوشیار هستند و نباید 
بگذارند تالش های خارجی برای سوء استفاده از این خیزش خودجوش یا 

تظاهرات های اعتراضی صورت بگیرد. 

تهدیدعباسبهلغوهمهتوافقاتبااسرائیل
در پ�ی وع�ده نتانياه�و ب�رای الح�اق دو منطق�ه دیگ�ر ب�ه 
س�رزمين های اش�غالی در صورت ابق�ای وی در نخس�ت وزیری 
رژیم صهيونيس�تی، رئي�س تش�کيالت خودگردان فلس�طين 
تهدی�د ک�رد ک�ه در ص�ورت عملی ش�دن ای�ن وع�ده تمامی 
معاه�دات ميان این تش�کيالت ب�ا تل آوی�و را لغو خواه�د کرد.

به گزارش ایسنا،  محمود عباس در جریان سخنرانی در اولین کنفرانس 
بین المللی سازمان مبارزه با فساد تأکید کرد فلسطین بعد از اینکه همه 
تش��کیالت      و گروه      ها به خصوص جنبش حماس ب��ا انتخابات موافقت 
کردند در مسیر برگزاری انتخابات قرار دارد.  وی گفت، نخواهد پذیرفت 
اهالی قدس در جایی غیر از قدس انتخاب شوند. بدون قدس اشغالی به 
عنوان پایتخت کشور مستقل فلسطین هیچ کشور یا پایتختی وجود 

نخواهد داشت. 
رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین در بخش دیگری از اظهاراتش 
رژیم صهیونیس��تی را به لغو تمامی توافقنامه های امضا شده میان دو 
طرف تهدید کرد و گفت: در رابطه با صهیونیس��ت      ها پیش تر گفته ایم 
و باز می گوییم، اگر این رژیم تصمیم ب��ه الحاق غور اردن و بحرالمیت 
بگیرد، من به شخصه مس��ئولیت آن را برعهده خواهم گرفت و در این 

صورت باید تمامی توافقنامه های فیمابین را لغو کنیم. 
وی همچنین از کشورهای اروپایی برای موافقت، نقش آن و نیز نظرش 
درباره تشکیل راهکار دو کشوری و نیز موضع گیری اش درباره معامله 
قرن و رأی دادگاه اروپا که اخیراً علیه شهرک سازی      ها صادر شد، تقدیر 
و تشکر کرد.  از سوی دیگر، حنا ناصر، رئیس کمیته مرکزی انتخابات 
فلس��طین گفت که حماس با رویکرد محمود عباس ب��رای برگزاری 
انتخابات در فلسطین موافقت کرده است.  وی افزود: زمینه برای صدور 
فرمان برگزاری انتخابات با پیشینه ای که شامل قانونی برای اصالحات 
ویژه ش��ود، فراهم اس��ت.  حنا ناصر در ادامه تصریح کرد: مدت زمان 
مطلوب برای برگزاری انتخابات ش��ورای قانونگذاری، چهار ماه پس از 
صدور فرمان و مدت زمان اجرای انتخابات ریاست تشکیالت خودگردان 

نیز هفت ماه پس از صدور فرمان است. 
 انتخابات درون حزبی در ليکود

 همزمان با تداوم بن بست سیاس��ی در سرزمین های اشغالی، بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رهبر حزب لیکود، با برگزاری 
انتخابات درون حزبی در صورت کش��یده ش��دن این رژیم به سومین 
انتخابات سراسری در سال جاری، موافقت کرد.  به نوشته وبگاه »تایمز 
اسرائیل « حزب لیکود بامداد سه      ش��نبه با صدور بیانیه ای اعالم کرد: 
»نخست وزیر با برگزاری انتخابات درون حزبی مخالفت نمی کند. اگر 
قرار باشد انتخابات سراسری برگزار شود، انتخابات درون حزبی لیکود 
برای رهبری آن نیز برگزار می شود و نتانیاهو پیروزی بزرگی به دست 
می آورد.« بر این اس��اس، ابراز امیدواری بیانیه لیکود در حالی اس��ت 
که »گیدون س��عر « عضو این حزب، نتانیاهو را برای رهبری لیکود به 
چالش کشیده و نظرسنجی      ها هم نشان از افزایش محبوبیت وی برای 
به دست گرفتن هدایت این حزب دارد.   »گیدون سعر « که رسانه های 
صهیونیس��تی به وی لقب شورش��ی حزب لیکود را داده اند می گوید، 
در صورت برگ��زاری انتخابات جدید هم نتانیاهو هیچ شانس��ی برای 
تشکیل کابینه ندارد.  در صورتی که تا فردا کابینه تشکیل نشود رژیم 
صهیونیستی ناگزیر باید به س��مت برگزاری سومین انتخابات حرکت 
کند و انتخابات درون حزبی لیک��ود احتماالً نوعی آمادگی برای تغییر 
چهره رهبری این حزب و افزایش احتمال کس��ب اکثریت الزم برای 
تشکیل کابینه است، به خصوص که بر اساس نظرسنجی ها، بعید است 
انتخابات جدید با همین وضعیت راه حل مناسبی برای بن بست فعلی 

در این رژیم باشد. 

برنامهامریکا
برایحملهبعثی-داعشیبهعراق

هادیمحمدی

در ش�رایطی که    گزارش  یک
گروه های سياسی 
عراق ب�رای تش�کيل دولت موقت ب�ه توافق 
رس�يده اند، دامنه اعتراضات در این کش�ور 
تشدید شده اس�ت و برخی افراد ناشناس در 
فضای مج�ازی فراخ�وان دادند ت�ا در بغداد 
تظاهرات ميليونی برگزار کنند؛ تظاهراتی که 
فرص�ت خوب�ی ب�رای بازمانده ه�ای بعثی و 
تروریس�ت    ها ک�ه از پش�تيباني امری�کا 
برخوردارند، فراهم کرده تا برنامه های خود را 
عملی کنند و ترورهای مش�کوک در روزهای 
اخير، تحرکاتی اس�ت که سياس�يون عراقی 
نس�بت به آن هش�دار داده اند. گفته می شود 
امریکا هم برای روی کار  آوردن نخس�ت وزیر 
نزدی�ک به خ�ود ب�ه بغداد فش�ار م�ی آورد. 
اوضاع عراق ای��ن روز    ها پیچیده تر از قبل ش��ده 
است و به رغم استعفای نخس��ت وزیر و تالش    ها 
برای انجام اصالحات، اعتراضات بیش از پیش به 
خشونت کشیده مي شود. دیروز گزارش های غیر 
رسمی حاکی از توافق جریان های سیاسی عراق 
برای تشکیل دولت موقت بود و قرار بود تا اواخر 
سه     شنبه ش��ب این توافق اعالم شود. به گزارش 
شبکه المیادین، رهبران گروه های سیاسی عراق 
دو    شنبه ش��ب با برهم صالح، رئیس جمهور این 
کشور تشکیل جلسه داده و درباره موضوع تشکیل 
دولت رایزنی کردند و پیش بینی می شود که بر سر 
چند اسم مقبول این گروه    ها توافق شده است تا 
رئیس جمهور یکی از آنها را مأمور تشکیل کابینه 
کند. دول��ت مورد نظر گروه های سیاس��ی عراق 
هرگز دوره سه سال را تکمیل نخواهد کرد بلکه 
مدت این دولت بین شش ماه تا یک سال خواهد 
بود. به این ترتیب می توان گفت این دولت به نوعی 
دولت موقت خواهد ب��ود. منابع آگاه به المیادین 
گفتند:»وظیفه این دولت تنها حل و فصل مسائل 
مهم سه گانه یعنی امنیت، فراهم سازی مقدمات 

انتخابات و پرونده بودجه خواهد بود.«
همزم��ان با تالش فراکس��یون های ع��راق برای 
تشکیل دولت، برخی جریان های نفوذی در بین 
معترضان س��عی دارند اعتراضات را از مسیر خود 

منحرف کرده و آش��وب ایجاد کنن��د. به گزارش 
شبکه السومریه نیوز، برخی معترضان روز سه     شنبه 
در کربال قصد حمله به س��اختمان فرمانداری و 
استانداری در محله البلدیه در مرکز شهر کربال را 
داشتند که نیروهای امنیتی برای متفرق کردن آنها 
از گاز اشک آور استفاده کردند. میدان التحریر بغداد 
که در هفته های اخیر به مرکز ثقل اعتراضات در این 
کشور تبدیل شده است، دیشب شاهد اعتراضات 
گسترده ای بود که بر اساس فراخوان مشکوک از 
سوی برخی منابع ناشناس در فضای مجازی انجام 
شد. بر این اساس هزاران نفر از استان های دیگر به 
پایتخت عراق منتقل شده اند تا در تظاهراتی که از 
آن تحت عنوان تظاهرات میلیونی یاد می ش��ود، 
شرکت کنند. معترضان دیروز پل الجمهوریه در 
بغداد را بس��تند و منابع خب��ری می گویند علت 
ای��ن کار را جلوگیری از هرگون��ه حادثه تجمع و 
ازدحام خطرناک توصیف کرده اند. هرچند گفته 
شده که فعاالن تحصن کننده در میدان التحریر 
صاحب این دعوت هستند اما این فراخوان تردید 
بسیاری از سیاسیون را برانگیخته است، به گونه ای 
که احتمال می رود با روی دادن اتفاقات ناگوار یا 
اتفاقات مش��کوک روزهای اخیر در چند استان 
مث��ل تیراندازی ناش��ناس به معترض��ان یا ترور 
برخی اش��خاص، از این ماجرا برای تبلیغات علیه 
عراق و حتی نیروهای حشدالشعبی  بهره برداری 
ش��ود. هرچند مقامات و رس��انه های امریکایی و 
س��عودی تالش می کنند ش��لیک به معترضان 
را به حشدالش��عبی نس��بت دهند ام��ا این گروه 
هرگونه استفاده از س��الح گرم علیه معترضان را 
رد کرده است. این در ش��رایطی است که چندی 
پیش نجاح الشمری، وزیر دفاع عراق با بیان اینکه 
نیروهای امنیتی از سالح علیه معترضان استفاده 
نمی کنند، گفت که تیراندازی و کش��تار مردم را 
طرف سوم انجام می  دهد؛ افرادی که گفته می شود 
از سوی واشنگتن و ریاض حمایت می شوند و حتی 
گزارش    هایی از ارسال سالح از سوی امریکا به عراق 
منتشر شده اس��ت. عالوه بر بقایای بعثی، عناصر 
بازمانده گروه تروریستی داعش هم با موج سواری 
روی اعتراضات درصدد ایج��اد ناامنی در عراق بر 

آمده اند و هفته گذشته فرماندهان حشدالشعبی از 
طرح این گروه تروریستی برای حمله به زندان    ها 
در برخی استان های عراق و آزادی همرزمان شان 

خبر دادند. 
از س��وی دیگر، منابع عراقی گ��زارش کردند که 
نیروهای امنیتی این کشور به دنبال فراخوان برای 
برگزاری تظاهرات گسترده در استان های مختلف 
عراق و راهپیمایی به س��مت میدان التحریر در 
مرکز بغداد به شکل گسترده ای در مناطق مختلف 
پایتخت این کش��ور مستقر ش��دند. اعتراضات 
عراق در ابتدا در واکنش به مش��کالت معیشتی 
و فساد اداری شروع ش��د اما پس از گذشت چند 
هفته، رنگ و بوی خش��ونت به خ��ود گرفت و با 
ورود نفوذی    ه��ا به جم��ع معترض��ان دامنه این 
اعتراضات تشدید شد و اکنون مطالبات سیاسی 

جای مطالبات اقتصادی را گرفته است. 
 هشدار به نفوذ بعثی     ها 

برخی سیاسیون عراقی درباره اتفاقات ناگوار در 
شهرهای عراق هش��دار داده اند. قیس الخزعلی، 
رهبر عصائب اهل الحق دی��روز در پیام توئیتری 
اعالم کرد:»هوشیاری معترضان صلح جو، توطئه 
خرابکاران را ناکام گذاشت«. الخزعلی روز دو    شنبه 
هش��دار داده بود:»ما اطالعاتی داریم که از یک 
توطئه برای کارش��کنی و کش��تار در تظاهرات 
در بغداد حکایت دارد. قرار اس��ت در رویداد روز 
سه     شنبه شرورانه شاهد بیشترین کشتار و تخریب 
باشیم«. جنبش عصائب اهل الحق دیروز در بیانیه 
خود در س��الروز نابودی داعش، اع��الم کرد:»ما 
همچنان در مس��یری که برای دف��اع از عراق و 
عراقی     ها پیش گرفته ایم حرکت می کنیم و همه 
توطئه     ها را برای بره��م زدن اوضاع داخلی عراق 
ناکام خواهیم گذاش��ت و از هم��ه تالش ها برای 
اصالح امور به منظور توسعه نظام سیاسی و تحقق 
عدال��ت عمومی حمایت می کنی��م«. به گزارش 
خبرگزاری المعلومه، سید عمار الحکیم، رئیس 
جریان حکمت ملی عراق هم دیروز در بیانیه ای 
از تظاهرات کنندگان خواس��ت که نفوذی     ها را از 
تظاهرات کنندگان مسالمت جو متمایز ساخته و 

آنها را از صف خود جدا کنند. 

همچنین محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق 
در سخنانی تأکید کرد:»باید جلوی همه تالش     ها 
ب��رای تضعیف اعتماد ش��هروندان ب��ه نیروهای 

امنیتی در شرایط کنونی عراق گرفته شود.«
 در هفته های اخی��ر بازمانده ه��ای رژیم بعثی و 
گروه های تروریستی با موج سواری روی اعتراضات 
و دامن زدن به آشوب    ها در عراق، به دنبال ایجاد 
ناامنی و س��رنگونی نظام سیاس��ی هستند. طی 
روزهای گذش��ته همزمان با فروکش کردن موج 
اعتراضات در چند استان عراق، اتفاقات مشکوک 
سبب ش��عله  ور ش��دن خشم مردم ش��ده است. 
ترور چن��د رهبر اعتراض��ات و تیران��دازی افراد 
ناش��ناس به جمع معترضان از جمل��ه اتفاقاتی 
است که رسانه های وابسته به عربستان سعودی 
و امریکا، تالش می کنند گروه حشدالش��عبی را 
متهم جلوه دهند و انگشت اتهام را به سمت ایران 
بگیرند.  خبرگزاری براثا، روز سه     ش��نبه اسنادی 
را در خصوص عوامل حمل��ه به معترضان عراقی 
در منطقه الس��نک و میدان الخالن��ی در بغداد 
طی جمعه گذش��ته منتش��ر کرد. براساس این 
اسناد مشخص شده است که شخصی به نام عامر 
عبدالمجید السعدون مسئولیت اقدامات مجرمانه 
علیه معترضان را بر عهده داشته است. السعدون 
به حزب بعث وابس��ته بوده و پدرش عبدالمجید 
السعدون یکی از رهبران حزب بعث بوده و در حال 

حاضر در ترکیه به سر می برد. 
 واشنگتن دنبال دولت همسو 

امریکا که در هفته های اخیر ب��ه بهانه حمایت 
از معترضان عراقی، روی موج اعتراضات س��وار 
ش��ده تا برنامه های ناکام خ��ود را محقق کند، 
اکن��ون از بی ثباتی سیاس��ی اس��تفاده کرده و 
درصدد اس��ت دولتی متمایل به خود در بغداد 
روی کار بیاورد. شاکر الکعبی، رئیس فراکسیون 
بدر در پارلمان ع��راق روز سه     ش��نبه بر اعمال 
فش��ارهای امریکا بر برخی از گروه های سیاسی 
جهت تعیین نخست وزیر جدیدی که به امریکا 
نزدیک باش��د، تأکید کرد. ش��اکر در مصاحبه 
با پایگاه بغ��داد الیوم گفت:»مداخل��ه امریکا و 
همچنین هم پیمان��ان امریکا در ام��ور عراق و 
انتخاب نخست وزیر جایگزین عادل عبدالمهدی، 
نخست وزیر مستعفی امری مردود است و ما به 
هیچ وجه آن را نخواهی��م پذیرفت«. وی تأکید 
کرد:»نخست وزیر جدید باید کاماًل دارای رویکرد 
عراقی باش��د و به مردم خدمت برساند و اعتماد 
همگان را جلب کند و حاکمیت و تصمیم کشور 
را در مقاب��ل مداخله های امری��کا و طرف های 
دیگ��ر محفوظ ب��دارد«. تالش مخ��رب امریکا 
ب��رای روی کار آوردن دولتی مطی��ع در عراق 
درحالی اس��ت که رئیس فراکس��یون پارلمانی 
س��ائرون از مداخالت امریکا در مسائل داخلی 
عراق انتقاد و تأکید کرد که مداخله واشنگتن در 
تشکیل دولت جدید، غیر قابل قبول است. نبیل 
الطرفی به پایگاه المعلومه گفت:»ائتالف سائرون 
به طور قاط��ع، مداخله طرف ه��ای خارجی در 
تشکیل دولت جدید را نمی پذیرد«. فرماندهان 
حشدالشعبی هم بار    ها نسبت به مداخالت امریکا 
در امور سیاسی عراق هشدار داده و گفته اند که 
این توطئه    ها را خنثی خواهند کرد. واش��نگتن 
درصدد اس��ت با روی کار آوردن نخست وزیري 
مطیع در ع��راق بتواند خواس��ته های خود را به 
عراقی    ها تحمیل کرده و به هدف اصلی خود که 
کاهش روابط تهران و بغداد اس��ت، دست پیدا 
کند. این تح��رکات امریکا در راس��تای افزایش  
فش��ار حداکثری به ایران و تنگ تر کردن حلقه 

محاصره اقتصادی انجام می شود.

بحث     ه�ا  کش�اکش  در  ترام�پ  دونال�د 
درب�اره اس�تيضاح خ�ود، گ�زارش جدی�د 
ب�ازرس کل وزارت دادگس�تری امری�کا 
را نش�ان دهنده ت�الش اف ب�ی آی ب�رای 
س�رنگون ک�ردن دول�ت خوان�ده اس�ت. 
دموکرات های مجلس نمایندگان امریکا دیشب 
به صورت رسمی اجرای دو بند مربوط به الیحه 
استیضاح دونالد ترامپ را اعالم کردند. این یعنی 
آنکه اس��تیضاح ترامپ یک گام جلوتر رفته و راه 
برای رأی گیری درباره اس��تیضاح رئیس جمهور 
امریکا در مجلس نمایندگان گشوده شده است. 
در حال��ی که گفته می ش��ود اس��تیضاح ترامپ 
س��ه بند دارد، رویترز گزارش کرده که دو بند از 
استیضاح او ش��امل »سوءاس��تفاده از قدرت «و 
»جلوگیری از تحقیقات قانونی کنگره « به عنوان 
دو اتهام رئیس جمهور مطرح شده است. تا زمان 
تنظیم این خبر بند سوم استیضاح منتشر نشده 
و منابع گفته اند که دموکرات  ها مشغول کار روی 
بند سوم استیضاح هستند. ترامپ در این شرایط 
سعی دارد اوضاع را بیش از پیش مشوش کند. به 
گزارش یورو نیوز، ترامپ دیروز به انتشار گزارش 
بازرس کل ایاالت متحده واکنش نشان داد و البته 
مدعی شد که این گزارش نشان می دهد مقام های 
اف بی آی برای سرنگونی او تالش کرده اند. بازرس 
کل وزارت دادگستری امریکا دیروز نتیجه بررسي 
خود درباره تحقیقات اف بی آی از کمپین ریاست 
جمهوری ترامپ در س��ال ۲۰1۶ را منتشر کرد 
که در آن نتیجه گیری شده که اف بی آی، که یک 

س��ازمان تحقیقات جنایی و مجری قانون است، 
برای شروع آن تحقیقات » هدفی مجاز « داشت. 
مایکل هوروویتز، بازرس وزارت دادگستری، سعی 
کرده دالیل تجسس اف بی آی از کارتر پیج، مشاور 
س��ابق کمپین انتخاباتی ترامپ، را که در روسیه 
زندگی و کار می ک��رد ارزیابی کند. او دریافته که 
اس��تفاده اف بی آی از اطالعات محرمانه مطابق 
مقررات س��ازمان بوده ام��ا نتیجه گیری مي کند 
که درخواس��ت اف بی آی برای کس��ب مجوز از 
دادگاه تجس��س اطالعات خارجی )اف.آی.اس.

ای( ب��رای زیر نظر گرفتن کارت��ر پیج دارای 1۷ 

مورد » جاافتادگی و بی دقت��ی قابل توجه « بوده 
است. دفتر بازرس کل وزارت دادگستری امریکا 
همچنین تأکید می کند این اشتباهات باعث شد 
دالیل مطرح ش��ده در تقاضانامه اف بی آی برای 
گرفتن حکم تجس��س قوی تر از آنچه بود به نظر 
برس��د.  این دفتر همچنین در م��ورد نحوه ارائه 
گزارش کریستوفر استیل، مأمور سابق اطالعاتی 
انگلیس، به اف ب��ی آی ایراد گرف��ت. آن گزارش 
شامل یک رش��ته ادعاهای تأیید نشده در مورد 
ترامپ بود. کریستوفر اس��تیل از سوی مخالفان 
سیاسی ترامپ از جمله کمپین انتخاباتی هیالری 

کلینتون استخدام شد تا در مورد او تحقیق کند. 
هوروویتز گفت��ه که اف بی آی در م��ورد اهمیت 
تحقیقات سابق کریستوفر اس��تیل  اغراق  کرده 
بود. رئیس جمهور امریکا نیز گفته اس��ت: »آنها 
مدارک جعلی ساختند و به دادگاه      ها دروغ گفتند. 
آنها به هر روشی که خواس��ته اند، رفتار کرده اند. 
نمی خواهیم اجازه دهیم دیگر بار چنین چیزی در 
کشورمان رخ دهد، نمی خواهیم چنین وضعیتی 
برای رئیس جمهور دیگ��ری پیش بیاید.«ترامپ 
افزود: »شاید آنها موفق      می ش��دند پیروز شوند، 
این سرنگونی دولت بود، این در واقع تالشی برای 
براندازی بود. افراد زیادی در این موضوع دخیل 
بوده اند. آنها به این موضوع امید بسته اند. دوست 
دارم که گزارش دوره��ام را ببینیم، این گزارش 
در آینده نه چندان دور منتش��ر خواهد شد. آن 
گزارش اطالعات زیادی به همراه دارد و آنچه روی 
داد غیرقابل باور بود.«  جیمز کومی، مدیر سابق 
اف بی آی با نوش��تن مطلبی درباره گزارش اخیر 
بازرس کل وزارت دادگس��تری امری��کا در مورد 
تحقیقات اف ب��ی آی در س��ال ۲۰1۶ از کمپین 
ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهور این 
کشور، تأکید کرد: هرچند که دو سال از زمان آغاز 
این تحقیق و بررسی گذشته، سرانجام حقیقت 
مشخص شد. برخالف آنچه که ترامپ و دادستان 
کل فعل��ی اش در اتهام زنی های خود گفتند، این 
گزارش نش��ان می دهد که هیچ گونه جاسوسی، 
اعزام خبرچین و استراق سمعی از سوی اف بی آی 

علیه ترامپ و کمپین او صورت نگرفته است. 

ترامپ: اف بی آی می خواست دولتم را سرنگون کند


