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  گزارش  2

رؤیای بعثی – تروریستی
 با محور ناامنی در عراق

ماهیت رخدادهای دو ماه گذشته در لبنان، عراق و ایران، به خوبی نشان داد 
که جوخه های تخریب و ترور و آموزش دیده مورد حمایت مالی و رسانه های 
شناخته شده، دس��تور کار دیگری را که در نقطه مقابل مطالبات مردمی 
اس��ت، دنبال می کنندو عماًل در جهت نابودی سرمایه های ملی، آرامش 

مردم، تخریب و ویرانی و زیر پا گذاشتن خواسته های مردم عمل کنند.
در لبنان با هدف مسدود کردن راه  ها و خیابان  ها و راه حل های سیاسی برای 
خروج از بحران، به دنبال به تسلیم وادار کردن مردم و جریان های سیاسی 
مستقل هستند تا سیاس��ت غذا و معیشت در مقابل تس��لیم و پذیرش 
قیمومیت امریکایی – اس��رائیلی را تحمیل کنند. در ایران نیز دیدیم که 
این جوخه های ضدانسانی و حمایت شده از پایتخت های جنگ افروزی و 
فتنه و تروریسم، چگونه به نمایش وحشی گری و ناامنی و گسترش آن در 
کشور پرداختند تا خواسته های مردم را به حاشیه ببرند. در عراق که حلقه 
دیگری از پروژه بزرگ اس��تعمارگران جهانی و صهیونیسم و دنباله های 
فاس��د منطقه ای آنهاس��ت، پس از ناامید شدن از تروریس��م داعشی، با 
تفاله های بعثی و باقیمانده های داعش و هسته های آموزش دیده انگلیسی 
به میدان آمده و همه تالش آنها، بن بست سازی در همه عرصه های حیات 
اجتماعی و سیاسی است تا هیچ گام مؤثری از سوی حکومت برای بهبود 
اوضاع مردم شکل نگیرد. به موازات آشوبگری وحشیانه که حتی نظامیان 
و حافظان امنیت و پلیس و متملکات مردم عادی را هدف قرار می دهند، 
پایگاه عین االسد در غرب عراق که هزاران نظامی امریکایی در آن مستقر 
هستند، بنیان های عشایری از اهالی استان های انبار و نینوا برای ساماندهی 
یک گروه بزرگ از مسلحین را شکل داده اند و مقدمات یک آشوب تکمیلی 
از مناطق دیگر سنی نش��ین و حتی ک��رد را در طی س��فر پنس، معاون 
رئیس جمهور امریکا به عراق فراهم کرده اند. برای کادرهاي بعثی، در یونان 
و بحرین و اردن، همایش های توجیهی و سازماندهی گذاشته و آنها را آماده 
بازگش��ت به قدرت در عراق کرده اند تا پس از سراس��ری کردن آشوب و 
ناامنی در عراق، زمینه سقوط حکومت یا کودتای نظامی – امنیتی را فراهم 
و تفاله های بعثی و تروریست های امریکایی – صهیونیستی را در این کشور 
حاکم کنند. این رؤیای استعماری که با ادوات بعثی و تروریستی و ارتجاع 
عرب برنامه ریزی شده، از الگوی عبور از مطالبات اعتراضی مردم با محوریت 
ناامنی و کودتای نرم پیروی می کند. اگر در ای��ران این پروژه نامیمون به 
شکست کشیده شد، تنها سه عنصر هوشمند در آن دخالت کردند؛ رهبری 
حکیم، سرکوب آش��وبگران و تعطیل ابزاری های رس��انه ای و ارتباطی و 
بصیرت و حضور گسترده مردم. اگر این سه عنصر در کنار هم ایفای نقش 
نکنند، رؤیا و خواب های استعماری، به استمرار ناامنی و استیصال مردم و 
حکومت تکیه دارد تا همه تسلیم شوند. نجات عراق از سرطان امریکایی و 
صهیونیستی، موجب می شود دنباله های مزدور آنها، همچون کف روی آب 
شوند. حذف صحنه گردان اصلی و خاموش کردن جوخه های ترور و نا امنی 
و ابزارهای آنها، تنها نیازمند یک عزم بزرگ و مردمی و اش��اره حکیمانه 
مرجعیت و فعالیت دستگاه های حکومتی برای پایان دادن به رنج و محنت و 
ناامنی و ویرانی در عراق است. آتش این فتنه شعله های خود را برای بی ثبات 
کردن همه غرب آسیا از ایران تا عراق و سوریه و لبنان هدفگذاری کرده تا 

آسایش و امنیت و ثروت را از مردم سلب نماید. 

15 ترامپ به جلسات استماع 
احضار شد

همزمان با دع�وت از رئیس جمهور امریکا برای ش�رکت در جلس�ه 
استماع، نظرسنجی    ها نشان می دهد که معاون رئیس جمهور پیشین 
این کشور که به جریان افتادن روند استیضاح ترامپ به طور مستقیم 
با وی ارتب�اط دارد، در رقابت های درون حزبی دموکرات  ها پیش�تاز 
اس�ت و اوباما نیز از پیروزی بایدن در انتخابات آتی حمایت می کند. 
درادامه پیگیری استیضاح »دونالد ترامپ« و با گذشت دو هفته که کمیته 
اطالعاتی مجلس نمایندگان امریکا برگزاری جلسات استماع علنی برای 
پیشبرد این تحقیقات را پیگیری کرد، روند تحقیقات از هفته آینده وارد 
مرحله ای جدید می شود و بنابر اعالم کمیته قضایی، از هفته آینده نخستین 
جلسات استماع برگزار خواهد شد. »جرالد نادلر«، رئیس کمیته قضایی 
مجلس نمایندگان با بیان اینکه جلسات استماع این کمیته از روز ۴ دسامبر 
)۱۳ آذرماه( با هدف تمرکز بر زمینه های قانونی استیضاح رئیس جمهور 
برگزار خواهد ش��د، از ترامپ هم دعوت کرد در جلسه های استماع حاضر 
ش��ود.  ترامپ پیش تر گفته بود که مجلس نماین��دگان امریکا در قبال او 
عادالنه رفتار نمی کند. نادلر گفت که رئیس جمهور می تواند انتخاب کند یا 
در جلسات استماع نماینده داشته باشد یا اینکه می تواند شکایت درباره این 
فرایند را کنار بگذارد. رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان ابراز امیدواری 
کرد که ترامپ هم همانند رؤسای جمهور قبلی مشارکت در این تحقیقات را 

چه به صورت مستقیم یا از طریق مشاورش انتخاب کند. 
این در حالی است که روزنامه »نیویورک تایمز « به نقل از منابع مطلع نوشت 
که ترامپ در زمان رفع تعلیق کمک های نظامی ب��ه اوکراین، از اتهامات 
وارد ش��ده به وی در ارتباط با »اوکراین گیت « آگاه بوده است. این روزنامه 
امریکایی درز چنین مطلبی را چالشی در روند استیضاح ترامپ ارزیابی کرد 
و افزود: »این موضوع از دو جنبه مهم است؛ نخست وی از ترس این شکایت، 
مجوز کمک نظامی ۳9۱ میلیون دالری به اوکراین را داده است. دوم اینکه 
اقدام ترامپ در تکذیب اظهارات سفیر امریکا در اتحادیه اروپا مبنی بر عمل 
متقابل بین دو کشور یعنی تعلیق کمک های نظامی واشنگتن به کی یف در 

ازای تحقیقات اوکراین علیه رقیب انتخاباتی ترامپ، دروغ بود. 
گزارش نیویورک تایم��ز تنها عامل محرک پیش برنده اس��تیضاح ترامپ 
نیست. پس از اینکه »دونالد مک گان « مشاور پیشین کاخ سفید در دولت 
کنونی امریکا در واکنش به احضاریه کنگره برای شهادت در روند استیضاح، 
از کمیته قضایی به دادگاه شکایت کرد و گفت که بنابر قانون، حضور وی در 
جلسات ضروری نیست، روز دو   شنبه دادگاهی در این زمینه حکم صادر کرد 
و بنابر این حکم، حتی امکان دارد پای شخص »دونالد ترامپ« هم به جلسات 
تحقیقات کنگره باز شود. در این حکم آمده است که »هیچ کس باالتر از قانون 
نیست«. به موجب این حکم، مقام های کاخ سفید باید از احضاریه های کنگره 
تبعیت کنند، حتی اگر چنین اقدامی خالف دستور شخص رئیس جمهور 
باشد. روزنامه »واشنگتن پست « این حکم را »تاریخی« توصیف کرده است. 
شبکه خبری »س��ی ان ان « هم از این تصمیم با عنوان »حکمی بزرگ« و 
پیروزی بزرگ برای دموکرات  ها که می تواند بر روند استیضاح »اثر مهمی« 
داشته باشد، یاد کرده است. »ارین برنت« خبرنگار این شبکه معتقد است که 
حکم یاد شده امکان ادای سوگند ترامپ را هموار می کند و می تواند زمینه 
ساز ورود دیگر شهود کلیدی تحقیقات استیضاح از جمله » میک مولوینی « 
سرپرست کارکنان کاخ سفید، » مایک پمپئو « وزیر امور خارجه و » جان 

بولتون « مشاور سابق امنیتی ملی باشد. 
ترامپ در مراسم روز ش��کرگزاری در کاخ سفید ضمن انتقاد از تالش های 
دموکرات  ها برای استیضاحش در کنگره این کشور، بار دیگر خواستار فاش 
شدن هویت افشاگر رسوایی »اوکراین گیت « شد.  وی سپس به دموکرات  ها و 
»آدام شیف « رئیس دموکرات کمیته امور اطالعاتی مجلس نمایندگان امریکا 

در رابطه با تحقیقات برای استیضاح رئیس جمهور این کشور طعنه زد. 
 اوباما؛ حامی بایدن و سدی در برابر سندرز

با شدت گرفتن روند اس��تیضاح، رقبای ترامپ هم فعالیت های انتخاباتی 
خود را تشدید کرده اند. نشریه امریکایی پولیتیکو نوشت که »باراک اوباما« 
در جمعی خصوصی اعالم کرده است که اگر احساس کند سناتور »برنی 
س��ندرز « در آس��تانه پیروزی و کس��ب نامزدی دموکرات  ها در انتخابات 
ریاست جمهوری 2020 امریکا قرار دارد، برای جلوگیری از چنین واقعه ای، 
وارد عمل خواهد شد. با این حال، مشاور اوباما گفت: »او مستقیماً چنین 
چیزی را نگفته است. تنها دلیلی که برای تردیدم دارم این است که اگر برنی 
)به عنوان نامزد دموکرات ها( پیروز ش��ود، فکر می کنم شاید همه ما باید 
چیزی در این خصوص بگوییم اما فکر نمی کن��م چنین چیزی )پیروزی 
سندرز( محتمل باشد. چنین اتفاقی نخواهد افتاد. « برخی شواهد حکایت 
از آن دارند که اوباما در انتخاب��ات 2020 حامی بایدن معاون وی در طول 
هشت سال ریاس��ت جمهوری وی خواهد بود.  نظرسنجی تازه در ایاالت 
متحده از کاهش محس��وس حمایت    ها از »الیزابت وارن« و بازگشت جو 
بایدن به رتبه اول حکایت دارد. نظرسنجی دانشگاه »کوئینیپیاک « که یکی 
از مؤسسات معتبر نظرسنجی در امریکا است نشان می دهد، »جو بایدن « با 
کسب 2۴درصد آرا در صدر نامزدهای دموکرات قرار گرفته است. بایدن در 
حالی در صدر قرار گرفته که طبق نظرسنجی  قبلی، سناتور »الیزابت وارن« 
توانسته بود رتبه اول نامزدهای دموکرات را از بایدن بگیرد اما در نظرسنجی 

تازه وارن به رتبه سوم سقوط کرده است. 

  فرقه ضاله بهاییت در اردن هم جنجال بر پا کردند
شماری از بهایی     ها در اردن با برگزاری مراسمی سبب جنجال در این 
کشور شدند و یک نماینده پارلمان به دولت اعتراض کرد که چرا به آنان 
مجوز برپایی مراسم داده شده اس��ت. به گزارش فارس به نقل از وبگاه 
خبری »عربی2۱«، »صالح العرموطی « نماینده پارلمان با اعتراض به 
دولت این سؤال رسمی را مطرح کرد که چگونه به این افراد اجازه داده 
شده که مراسم برگزار کنند به خصوص که داراالفتاء اردن پیش تر فتوا 
داده که بهاییت دین نیس��ت و پیروان آن، از دین اسالم مرتد شده اند. 
»تهانی روحی« س��خنگوی فرقه بهاییت در اردن در این خصوص به 
رادیو »دهب« اردن )در قالب برنامه الُدوار التاسع( گفت، این مراسم به 
مناسبت دویستمین سال تولد »باب « مؤسس فرقه بابیت برگزار شده؛ 
کسی که برای اتباع این فرقه به منزله پیامبر است. روحی برای اینکه 
وانمود کند شمار بهایی     ها زیاد است، گفت: این مناسبت را همه بهایی     ها 
در همه جا جشن می گیرند. اما در اردن به آن معنا مراسم ]جشن[ نبود 
بلکه برخی دوس��تان کمتر از ۴0 نفر برای تبریک این مناسبت نزد ما 
آمدند. العرموطی، نماینده پارلمان در متن سؤال خود از نخست وزیر 
گفته که ضروری اس��ت دولت توضیح دهد چگونه ب��ه »مرکز روحی 
بهاییت « در »جبل َعمان « مجوز داده شده است و اینکه آیا می داند که 

چه افرادی از این فرقه پست     های دولتی در اردن اشغال کرده اند. 
-----------------------------------------------------
 مرکل: به خودکفایی نرسیده ایم که مرگ ناتو را اعالم کنیم 

صدراعظم آلمان می گوید اروپا به اندازه دوره جنگ سرد به ناتو نیازمند 
است و هنوز نمی تواند به تنهایی از خود دفاع کند. به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از رویترز، آنگال مرکل در اظهاراتی که در جمع اعضای پارلمان 
این کشور داشت، تأکید کرد: حفظ پیمان آتالنتیک شمالی از اهمیت 
واالیی برای برلین برخوردار است. این اظهارنظر مرکل واکنشی است 
به گفته های اخیر امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانس��ه که از »مرگ 
مغزی« ناتو و عدم توانایی امریکا در تأمین امنیت جمعی اروپا س��خن 
گفته بود. مرکل در ادامه اظهارات خود اف��زود: امروزه حفظ ناتو حتی 
بیش از دوره جنگ سرد یا دست کم به همان اندازه به نفع ما است چرا 
که همانگونه که »هایکو ماس « وزیر خارجه دولت برلین دیروز سه     شنبه 
گفت، اروپا در حال حاضر نمی تواند به تنهایی از خود دفاع کند. ماس روز 

گذشته گفته بود: با دلیل و استدالل می توان گفت که ناتو زنده است. 

در واکنش به رسمیت یافتن سیاست کاخ سفید در حمایت از شهرک سازي رژیم صهیونیستي

عباس: آماده قطع کامل روابط با  امریکا هستیم
 

هادیمحمدی

حم�ایت ه��ای    گزارش  یک
همه جانبه امریکا 
از صهیونیست ها، خشم مقامات فلسطینی را 
در پ�ی داش�ته اس�ت. رئی�س تش�کیالت 
خودگ�ردان فلس�طین بعد از اق�دام دولت 
ش�ناختن  رس�میت  ب�ه  در  امری�کا 
شهرک سازی های رژیم صهیونیستی درباره 
قطع روابط کامل با واش�نگتن هش�دار داد. 
هزاران نفر از فلس�طینی    ها هم با آتش زدن 
پرچ�م امری�کا، خش�م و انزجار خ�ود را از 
سیاس�ت های ای�ن کش�ور اب�راز کردن�د. 

تحرکات امریکا در قبال مس��ئله فلس��طین در 
دوران دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کش��ور 
بیانگر ابع��اد خطرناک توطئه ه��ای همه جانبه 
کاخ سفید علیه فلسطینیان است و هیچ بخشی 
از فلس��طین از ای��ن توطئه     ها در امان نیس��ت. 
سیاست جدید امریکا در قبال شهرک سازی ها، 
عالوه بر واکن��ش گروه های مقاوم��ت در غزه، 
خشم مقامات حاکم در کرانه باختری را هم در 
پی داشته است. به گزارش ش��بکه راشاتودی، 
محمود عب��اس، رئیس تش��کیالت خودگردان 
فلسطین روز چهار    ش��نبه در جمع خبرنگاران 
روس گفت:»ما آماده قطع کامل روابط با امریکا 
هستیم.« رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین 
همچنین گفت:»تمامی کشورها سخنان هفته 

گذشته مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا را برای 
قانونی کردن شهرک سازی های اسرائیل محکوم 
کرده اند و مقام های فلسطینی نمی خواهند اجازه 
دهند چنین اقدام گستاخانه ای بدون جواب باقی 
بماند«. محمود عباس همچنین تأکید کرد:»در 
صورتی که رژیم صهیونیستی قانون الحاق غور 
اردن را تصویب کند، فلسطین به دیوان کیفری 
بین المللی رجوع و روابط خ��ود را به طور کامل 
با این رژیم قطع خواهد ک��رد«. محمود عباس 
با بیان اینکه طرح موس��وم ب��ه »معامله قرن « 
امریکا با قطع کم��ک به آوارگان فلس��طینی و 
انتقال سفارت امریکا به بیت المقدس آغاز شد، 
گفت:»دول��ت امری��کا از مدت     ها قب��ل با مردم 

فلسطین خصومت داشته است.«
پمپئو هفته گذش��ته گفت که دول��ت امریکا 
سیاس��ت خود را در قبال شهرک س��ازی های 
اس��رائیل در کرانه باختری تغییر داده و اعالم 
می دارد که این شهرک سازی     ها به خودی خود 
نقض قوانی��ن بین المللی به ش��مار نمی روند. 
این جدید    ترین اقدام دول��ت ترامپ در جهت 
تضعیف تالش های فلسطین برای به رسمیت 
ش��ناخته ش��دن به عنوان کش��وری مستقل 
دانسته ش��ده اس��ت. صد    ها هزار اس��رائیلی 
در ش��هرک های یهودی نش��ین ک��ه رژی��م 
صهیونیس��تی بعد از جنگ ۱9۶۷ و اش��غال 
س��رزمین های فلس��طینی در کرانه باختری 

و شرق بیت المقدس س��اخته است، سکونت 
دارند. سازمان ملل و بیشتر کشورهای جهان 
شهرک های رژیم صهیونیس��تی را غیرقانونی 
می دانند زیرا این رژیم در جنگ س��ال ۱9۶۷ 
میالدی این س��رزمین     ها را اش��غال کرده و بر 
مبنای کنوانس��یون ژنو هرگونه ساخت و ساز 
از سوی رژیم اشغالگر در سرزمین های اشغالی 
ممنوع است. سال گذشته نیز امریکا در اقدامی 
جنجالی و در حمایت از منافع صهیونیست ها، 
س��فارت امریکا را از تل آویو ب��ه بیت المقدس 
انتقال داد که موجی از واکنش های جهانی را به 
راه انداخت. امریکا همچنین در راستای تداوم 
اشغالگری صهیونیست ها، طرح معامله قرن را 
تدوین کرده است. واش��نگتن مدعی است که 
با اجرای معامله قرن، برای همیش��ه مناقش��ه 
فلسطین را پایان دهد اما این طرح تنها به نفع 
اسرائیل است و گروه های فلسطینی به شدت 
با این طرح مخالفت کرده اند. این طرح حتی از 
س��وی متحدان غربی امریکا هم حمایت نشد 
و یکی از قطعات اصلی این پ��ازل که بنیامین 
نتانیاهو، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی بود، 
اکنون در آس��تانه برکناری از نخس��ت وزیری 
قرار دارد. امری��کا از زمانی ک��ه دونالد ترامپ 
روی کار آمده اس��ت، بیشترین حمایت    ها را از 
تل آویو انجام داده و حتی دستور داده است دفتر 
تشکیالت خودگردان در واشنگتن بسته شود. 

  انزجار فلسطینی    ها از امریکا 
مردم فلس��طین که از سیاس��ت های امریکا در 
حمایت از اسرائیل خشمگین هستند، سه     شنبه 
شب انزجار خود را از اقدامات یکجانبه واشنگتن 
ابراز داش��تند. هزاران نفر از مردم فلس��طین در 
اعتراض به حمایت امریکا از شهرک سازی های 
رژیم صهیونیس��تی تظاهرات کرده و پرچم های 
امریکا و رژیم صهیونیستی را به آتش کشیدند. 
این تظاهرات که در شهرهای مختلف فلسطین 
از جمله رام اهلل صورت گرفته، به دنبال فراخوان 
تش��کیالت خودگردان فلس��طین و گروه های 
مختلف فلس��طینی برگزار شده اس��ت. شبکه 
یورونیوز گزارش داد که دهه��ا نفر از معترضان 
فلسطینی در تظاهرات روز سه     شنبه زخمی و به 
بیمارستان منتقل شدند. احزاب سیاسی فلسطین 
پیش تر با صدور بیانیه ای از فلسطینیان خواسته 
بودند در اعتراض به مواضع حمایتی وزیر خارجه 
امریکا درباره شهرک سازی در تظاهرات موسوم 
به »روز خشم « شرکت گسترده داشته باشند. در 
این تظاهرات، چند نفر از شخصیت های سیاسی 
فلس��طین از جمله محمد اش��تیه، نخست وزیر 

تشکیالت خودگردان هم شرکت کردند. 
 هشدار حماس به اسرائیل 

در پی حمالت متعدد اسرائیل به نوار غزه و ترور 
فرماندهان مقاومت فلس��طین، جنبش حماس 
نس��بت به هر گونه ماجراجویی صهیونیست    ها 
هش��دار داد. س��خنگوی جنبش حماس تأکید 
کرد که س��ران رژیم صهیونیس��تی در خصوص 
توانایی این رژیم ب��رای تحمیل معادالت جدید 
دچار توهم شده اند. به گزارش پایگاه العهد، فوزی 
برهوم روز چهار    شنبه در سخنانی تأکید کرد:»اگر 
دش��من صهیونیس��تی فکر می کند می تواند با 
بمباران مواضع مقاومت، مع��ادالت جدیدی را 
در خصوص قواعد درگی��ری بر حماس تحمیل 
کند باید بگوییم که دچار توهم شده است«. وی 
افزود:»جنبش حماس و شاخه نظامی آن یعنی 
گردان های قسام قدرت کامل برای اثبات حماقت 
سران رژیم صهیونیستی را دارند«. برهوم تصریح 
کرد:»ما آمادگی آن را داریم تا صفحه جدیدی را 
در کارنامه شکست های دشمن در زمینه فهم و 
درک مواضع ثبت کنیم«. در درگیری    هایی که در 
سال های اخیر در غزه انجام شده است، گروه های 
مقاومت صد    ها موش��ک به سمت سرزمین های 
اشغالی شلیک کرده اند و با ایجاد ترس و وحشت 
در شهرکهای صهیونیست نشین تل آویو را مجبور 
به پذی��رش آتش بس کرده اند. فلس��طینی    ها به 
تکنولوژی موشک های دوربرد دست پیدا کرده اند 
که قادر است همه مناطق اسرائیل را مورد هدف 
قرار دهد و این مسئله سبب نگرانی صهیونیست    ها 
شده است، حتی رسانه های صهیونیستی اخیراً به 
توانمندی های جنبش حماس و جهاد اس��المی 

اعتراف کرده اند. 

ادام�ه ناآرامی   ه�ا در ع�راق به رغ�م تأکید 
مرجعی�ت ب�ر اصالح�ات  و تعه�د دولت بر 
اصالحات، باعث ش�ده که عادل عبدالمهدی 
رویدادهای عراق را یک »فتنه بزرگ« بنامد. 
طی روزهای گذشته، ناظران بسیاری درباره 
نقش خارجی ه�ا در اعتراضات عراق صحبت 
کرده ان�د. به تازگ�ی هم »محم�د البلداوی« 
نماین�ده ائت�الف »الفت�ح« ع�راق از وارد 
ش�دن پول زیادی به کش�ور از طریق حواله 
از س�وی کش�ورهای حاش�یه خلیج فارس و 
امریکا ب�رای حمای�ت از س�ازمان دهندگان 
تظاهرات های اخیر در کشور خبر داده است. 
عادل عبدالمهدی ، نخس��ت وزیر ع��راق از وجود 
فتنه بزرگ در این کش��ور س��خن گفته و تأکید 
کرده اس��ت:»آنچه در عراق می گ��ذرد، یک فتنه 
بزرگ اس��ت.« نخس��ت وزیر می گوید: » حوادث 
تأس��ف باری در جریان تظاهرات   ه��ا اتفاق افتاد و 
کمیته حقیقت یاب گزارشی در این خصوص ارائه 
کرد. برخی خشونت   ها از س��وی افراد ناشناس و 
نقابدار ص��ورت گرفته اس��ت.«  او می گوید: » ما با 
یک فتنه بزرگ مواجهیم. به رغم فشارهای فراوان 
به مس��ئولیت خود در حمایت از شهروندان ادامه 
می دهیم.«  به گزارش خبرگزاری رس��می عراق 
»واع«، عبدالمهدی توضیح داد: »ما نیرو   هایی برای 
حفظ قانون تشکیل داده ایم و آنها را به تجهیزاتی 
ویژه مجهز کردیم. اما حوادث تأس��ف باری با این 
تظاهرات    ها همراه ش��د و کمیته  حقیقت یاب این 
مس��ائل را طی یک گزارش روش��ن ک��رد. دولت 
نمی تواند مقابل تجاوزهای صورت گرفته سکوت 
کند وگرنه نظام فروپاش��یده خواهد ش��د.  دولت 
تاکنون در حالت دفاع ب��وده و آنچه در عراق روی 
می ده��د، یک فتنه بزرگ اس��ت. دولت با فش��ار 
زیادی مواجه است و وظیفه ما به طور کلی حمایت 
از نظام و شهروندان به یک میزان است.«  به گفته 
نخست وزیر عراق، »آنچه که در عراق روی داد یک 
زلزله بزرگ بود. برخی خش��ونت    ها و تهدید   ها از 
سوی افراد نقابدار و ناشناس صورت گرفته است. 
تهدید   ها به درگیری های خطرناکی تبدیل خواهد 

شد و باید پیگیری شوند و قانون در حق آنها اعمال 
شود.« عبدالمهدی همچنین گفت: »تاکنون 2هزار 
و 500نفر از کس��انی که در جریان تظاهرات های 

اخیر بازداشت شده بودند، آزاد شده اند.«
 تزریق پول هاي عربي

سخنان نخس��ت وزیر عراق درباره »فتنه « بودن 
رویداده��ای عراق، در ی��ک ماهگ��ی دور جدید 
اعتراضات ابراز شده اس��ت؛ رویداد   هایی که حاال 
دیگر بس��یاری از سیاس��تمداران عراقی از نقش 
خارج��ی در هدایت و جهت دهی ب��ه آن صحبت 
می کنن��د. به گزارش اس��کای نیوز عرب��ی دیروز 
معترضان با آتش زدن الستیک ، شماری از راه های 
اصلی و تجاری را در مرکز کربال بستند. خبرگزاری 
رس��می عراق)واع( گزارش کرده ک��ه معترضان 
یکی از خیابان های اصلی بصره را روز چهار   شنبه 
بس��تند. در نجف و کاظمین نیز، ش��بکه خبری 
المیادین گزارش کرد که تظاهرات کنندگان عراقی 
شماری از ساختمان های دولتی را در نجف اشرف 
و کاظمین بستند. در چنین ش��رایطی، »محمد 
البلداوی« نماینده ائتالف »الفتح« روز چهار   شنبه 
از وارد ش��دن پول زیادی به عراق از طریق حواله 

از سوی کشورهای حاش��یه خلیج فارس و امریکا 
برای حمایت از سازمان دهندگان تظاهرات های 
اخیر در کش��ور خبر داده و گفته که این کشور   ها 
در پش��ت پرده عملیات ربودن و کشتار فعاالن و 
تظاهرات کنندگان قرار دارند و ه��دف آنها از این 

اقدام، براندازی دولت عراق است. 
وی تصریح کرد: امریکا و برخی کشورهای عربی 
حاشیه خلیج فارس، که امارات در رأس آنها است، 
از برخی شخصیت های سیاسی برای ایجاد هرج و 
مرج در کشور و منحرف کردن روند تظاهرات های 
مردمی حمایت می کنند. پول ه��ای زیادی نیز از 
طریق حواله از سوی این کش��ور، کویت و امریکا 
ب��رای حمایت از ش��خصیت های وابس��ته به این 
کشور   ها و نفوذی های حاضر در صفوف تظاهرات ها، 
وارد عراق شده اس��ت. این نماینده ائتالف الفتح 
به ریاس��ت »هادی العامری « گف��ت: بیانیه اخیر 
امریکا که طی آن به آدم ربایی و پاکسازی فیزیکی 
برخی فع��االن مدنی و ش��ماری از روزنامه نگاران 
و معترض��ان مردمی اش��اره ش��ده، بیانگر تالش 
واشنگتن برای س��رنگونی دولت عراق و شخص 

»عادل عبدالمهدی « است. 

 ساعت صفر داعش
»باقر جب��ر الزبیدی« از رهب��ران مجلس اعالی 
اس��المی عراق هم درباره توطئ��ه جدید برخی 
دولت های عربی حاشیه خلیج فارس علیه بغداد 
هشدار داده و گفته که دو کش��ور عربی حاشیه 
خلیج فارس در تالش هستند که ۶ هزار زندانی 
داع��ش را از زندان الحوت در جنوب این کش��ور 
آزاد کنند. بر اس��اس گزارش پایگاه خبری بغداد 
الیوم، به گفته الزبیدی سه انفجار تروریستی روز 
سه    شنبه مناطق البیاع، البلدیات و الشعب را در 
بغداد هدف قرار داد. تهدیدهای داعش نیز ساکنان 
روستاهای رمضان، شفیق و مردان واقع در ریف 
شهر خانقین را مجبور کرده است که طی سه ماه 
گذشته به صورت کامل، منازل خود را ترک کنند.
او می گوید:»در اس��تان دیاله نیز بر تعداد عناصر 
داعشی افزوده می شود که به صورت مستمر بین 
روستاهای دورافتاده ای مانند سبیعات، المییته و 
الساده در تردد هس��تند. این روستا   ها از چند ماه 
پیش به پناهگاه امنی برای هسته های داعش در 
سه استان کرکوک، صالح الدین و دیاله بدل شده و 
خطر مستقیمی برای امنیت روستاهای آزاد شده، 

به ویژه در منطقه العظیم و اطراف آن هستند. «
 این رهبر مجلس اعالی اس��المی عراق با اشاره 
به فعالیت گس��ترده عناصر داع��ش در منطقه 
»المدائن«، جنوب فلوجه و الطارمیه و جزایر واقع 
در مرک��ز رود دجله که در نزدیکی »الش��رقاط « 
قرار دارد، خاطرنشان کرد: حضور عناصر داعش 
برای این است که بتوانند مسیر دیاله در جنوب 
را ب��ه المدائن وص��ل کنند و این مس��ئله، خطر 
واقعی برای بغ��داد و جنوب غ��رب آن دارد. وی 
در پایان خاطرنش��ان کرد: س��اعت صفر زمانی 
اعالم خواهد شد که تالش های دو کشور حاشیه 
خلیج فارس در آزادس��ازی ۶ هزار زندانی داعش 
از زندان »الحوت« در اس��تان ذی ق��ار به همراه 
س��ایر مجرمان محکوم به اع��دام، موفقیت آمیز 
باشد؛ همان اتفاقی که در سال 20۱۳ و در زندان 
ابوغریب رخ داد. در آن زم��ان بیش از هزار نفر از 

زندانیان فراری داده شدند.

عبدالمهدی:
 رویدادهای عراق یک فتنه بزرگ است

تشکیک بشار
 در کشته شدن سرکرده داعش

رئیس جمهور سوریه در مصاحبه با نشریه ای فرانسوی ضمن بیان 
اینکه موضوع کشته شدن سرکرده داعش، نمایشنامه ای امریکایی 
اس�ت، گفت: با همه تروریس�ت     ها طبق قانون مبارزه با تروریسم 
برخورد خواهد شد، حتی آنانی که فرانسوی هستند. این در حالی 
است که واشنگتن بعد از خروج نمایشی نیروهایش از سوریه دوباره 
در حال تزریق آرام و بی س�ر و صدای این نیرو    ها به سوریه است.

به گزارش فارس، »بشار اسد« رئیس جمهور سوریه در گفت وگویی تازه 
با نشریه  الکترونیک »پاریس مچ« گفت که با همه تروریست های حاضر 

در سوریه، طبق قانون برخورد خواهد شد. 
اس��د در این مصاحبه که متن کامل آن امروز منتش��ر خواهد شد، در 
پاسخ به سؤالی درباره اینکه در صورت توافق با کرد    ها در شمال سوریه 
که حدود ۴00 داعشی با ملیت فرانسوی در اختیار دارند و دمشق با آنان 
چه خواهد کرد، گفت، »هر تروریستی که در مناطق تحت کنترل دولت 
سوریه باشد، تحت قانون س��وریه قرار خواهد گرفت. قانون سوریه در 
خصوص تروریسم نیز روشن است. آنان در دادگاه های مربوط به جرایم 
تروریستی،  به عدالت سپرده خواهند شد.  پاریس مچ پرسید، »دونالد 
ترامپ بعد از قتل ابوبکر البغدادی از سوریه تشکر کرد. آیا شما اطالعاتی 
از او به امریکایی     ها دادید « که بشار اسد گفت:  نمی دانم آیا طرح این سؤال 
مهم است یا خیر. آنچه باید پرسید این است که آیا البغدادی واقعاً کشته 
شده یا خیر؟ این نمایشنامه فوق العاده ای است که امریکایی     ها درست 
کرده اند.  اسد در پاسخ به سؤالی دیگر مبنی بر اینکه بعد از هشت سال 
جنگ که کش��ورش را نابود کرده و تعداد بسیاری جان خود را از دست 
داده اند و او پیروز شده، آیا در صورت نبود حمایت ایران و روسیه جنگ را 
می باخت یا خیر گفت، »جنگ سخت است و اصاًل چیز ساده ای نیست. 
ما قدرت بزرگی نیستیم. ما داریم با غنی     ترین و قوی     ترین کشورهای دنیا 
می جنگیم. اما در پاسخ به اینکه اگر این حمایت نبود، به سوی تجزیه یا 
شکست کامل می رفتیم، ]باید گفت[ این سؤال به صورت فرض مطرح 
است اما برخی اوقات حتی نتیجه یک بازی تنیس که دونفره است سخت 

است، چه رسد به جنگی که دهها بازیگر و صد    ها هزار جنگجو دارد. 
 تزریق تدریجی سربازان امریکایی به سوریه

ورود نظامیان تروریس��ت امریکایی و تجهیزات نظامی این کش��ور به 
س��وریه همچنان ادامه دارد. مرکز موس��وم به »دیده بان حقوق بشر 
س��وریه« -نزدیک به معارضان- خبر داد که یک کاروان نظامی دیگر 

امریکا از گذرگاه الولید در غرب عراق، وارد شرق سوریه شد. 
این مرکز خبر داد ک��ه ورود این کاروان نظامی از گ��ذرگاه غیرقانونی 
»الولید « صورت گرفته و وارد مناطق تحت تس��لط شبه نظامیان کرد 
موس��وم به »نیروهای دموکراتیک س��وریه « شده اس��ت.  این کاروان 
شامل سه خودروی زرهی، سه تانک و چند کامیون حامل مواد نظامی 
و لجستیکی بوده اس��ت.  »دیده بان« می گوید که جنگنده های امریکا 
این کاروان را در هنگام ورود به خاک س��وریه اس��کورت کرده اند.   در 
همین ارتباط، یک کاروان نظامی امریکا متشکل از 22 خودروی نظامی 
و دو کامیون، اواخر آبان ماه گذشته از مرز عراق و سوریه عبور کرد و در 
نزدیکی میدان های نفتی در شمال شرق سوریه مستقر شد.  نظامیان 
امریکایی از طریق م��رز الولید عراق نزدیک می��دان نفتی »عوده « در 
منطقه قحطانیه و میدان نفتی »جبسا« متمرکز شدند.  حدود 90 درصد 
ذخایر نفتی سوریه در شرق رود فرات متمرکز شده است؛ منطقه ای که 
قباًل دژ و منبع اصلی درآمد تروریست های داعش بود و اکنون عمدتاً به 
دست نیروهای دموکراتیک سوریه کنترل می شود.  منابع خبری اوایل 
نوامبر اعالم کردند که ارتش امریکا همچنان گش��تزنی های خود را در 
۴0کیلومتری بین قحطانیه و منطقه »ریمالن « در ش��هر »الحسکه « 
ادامه می دهد.  منابع محلی حاضر در شرق سوریه هم گزارش کردند که 
ارتش امریکا مشغول ساخت دو پایگاه نظامی در مناطق راهبردی در این 
قسمت از خاک این کشور است.  »دونالد ترامپ« رئیس جمهور امریکا 
که چندی پیش با ژست جنگ ستیزانه از خروج سربازان امریکایی سخن 
مي گفت، اخیراً اعالم کرد واش��نگتن برای »محافظت از نفت « سوریه، 

تعداد محدودی نظامی را در شمال این کشور حفظ می کند. 
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