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  گزارش  2

تکنوکرات تر از» عادل« ؟!
در پی وقوع رخدادهای تأسف بار اخیر در عراق این سؤال مطرح است که 
خواسته    ها و مطالبات معترضان واقعی در عراق با وجود دولت مستقر به 

نخست وزیری عادل عبدالمهدی بهتر تأمین می شود یا بدون آن؟
شاید با یک حساب و کتاب س��اده نیز بتوان به این سؤال پاسخ داد، 
چراکه کاماًل بدیهی اس��ت که در یک فضای باثب��ات و با وجود یک 
دولت مس��تقر بهتر می توان به مطالبات پاس��خ داد، به خصوص اگر 
مطالبات زمان بر باش��د و نیاز به برنامه ریزی داشته باشد با این حال 
دالیل قوی وجود دارد که نش��ان می دهد که معترضان واقعی با اتکا 
به دولت مستقر و دادن زمان و فرصت کافی به آن بهتر می توانستند 
به تأمین و تحقق خواس��ته    ها و مطالبات خود امیدوار باشند. هنوز 
یک روز از اس��تعفای عادل عبدالمهدی نگذشته است که بحث های 
سیاسی و حقوقی درباره ابعاد این استعفا از جمله اینکه باید از این پس 
پارلمان متولی امور باشد یا رئیس جمهور در گرفته است و هر یک با 
استناد به مفادی از قانون اساس��ی عراق استدالل های خاص خود را 
دارند و این نشان می دهد که با این استعفا عراق وارد فازی شده است 
که همواره در آغاز تش��کیل دولت های قبلی وارد آن     می شد و شاید 
چندین ماه به طول می انجامید. طرح این مسائل تأمین مطالبات و 
خواسته های معترضان را خواسته یا ناخواسته به حاشیه می راند یا 
حداقل برای مدتی به تعویق و تأخیر می اندازد. همچنین اگر بناست 
دولتی تکنوکرات تشکیل شود که یکی از خواسته های مطرح شده 
در چند هفته گذش��ته بوده، در ای��ن صورت باید گف��ت که دولت 
عبدالمهدی در مقایسه با دولت های پیشین که در فضای پساصدام 
تشکیل شده اند که خصوصیات یک دولت تکنوکرات و غیرسیاسی 
نزدیک بود و شخص ایشان به هیچ یک از جناح های سیاسی حاضر 
در مجلس وابسته نبوده اس��ت و از این بابت می توان گفت که خود 
عادل عبدالمهدی در تش��کیل دولت تکنوکرات پیشگام بوده است، 
ضمن آنکه بعد از تشکیل کابینه نیز با وجود اینکه هنوز یک سال از 
تشکیل آن نمی گذش��ت اما بار    ها در برابر خواسته های موجود برای 
ترمیم کابینه انعطاف نشان می داد و سعی می کرد به این درخواست    ها 
پاسخ دهد. سفر عادل عبدالمهدی به چین در شهریورماه گذشته که 
با امضا و تفاهم قراردادهای هم��کاری همه جانبه میان عراق و چین 
به ارزش حدود 500 میلیارد دالر همراه بود و عراق را در مسیر پروژه 
جاده ابریشم جدید چین قرار می داد، از این واقعیت پرده بر می داشت 
که عادل عبدالمهدی برنامه های وسیعی برای توسعه متوازن عراق 
جدید در سر دارد و این همان چیزی اس��ت که امریکا و به خصوص 
دولت و شخص ترامپ آن را بر نمی تابد و از این بعد عادل عبدالمهدی 
در واقع هزینه نزدیکی به چین و احتمال به کارگیری الگوی چینی 
برای توسعه این کش��ور را می پردازد. حفظ مراودات با ایران به رغم 
فشارهای امریکا و اعالم موضع در قبال حمالت رژیم صهیونیستی 
به اهداف حشدالشعبی در عراق و بازگش��ایی مرز قائم و ابوکمال در 
مرز سوریه از دیگر عوامل تأثیرگذار بر افزایش فشار    ها علیه دولت و 
شخص عادل عبدالمهدی بوده است و آنچه در این میان مایه تعجب 
است اینکه برخی از خودی    ها در عراق در خالل رخدادهای مشکوک 
منتهی به اس��تعفای ع��ادل عبدالمهدی مواضعی اتخ��اذ کردند یا 
اقداماتی به عمل آوردند که خواسته یا ناخواسته در چارچوب مواضع 
و منافع ائتالف بازیگران آشوب س��از ش��امل راس��تگرایان حاکم بر 
واشنگتن و تل آویو و کودتاگرایان تازه به دوران رسیده در عربستان و 

امارات قرار داشته است.
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 عضو حماس: حمایت ایران از ما بدون مطالبه  است
عضو دفتر سیاسی حماس صحبت از آتش بس طوالنی مدت با تل آویو 
را گمانه زنی صرف خواند و در پرداخت به رابطه با ایران اعالم کرد، این 
کشور در قبال حمایت دهها ساله خود از حماس هیچ »بهای سیاسی« 
مطالبه نکرده اس��ت.  »خلیل الحیه« عضو دفتر سیاس��ی حماس در 
گفت وگو با ش��بکه »المیادین « اعالم کرد، این جنبش فلسطینی به 
روابط خود با قطر، مصر، ایران، ترکیه و تمام حامیان فلسطین می بالد. 
وی در ادامه گفت: روابط ما و رژیم اشغالگر، رابطه رویارویی برای دفاع 
از ملت ماست و صحبت از آتش بس طوالنی مدت »غیرواقعی « و فقط 
گمانه زنی اس��ت. مقاومت و در رأس آن حماس نمی تواند روی تعهد 
اسرائیل حس��اب باز کند و آنچه برای حماس مهم است نهایی شدن 
قرارداد حقیقی و جدی برای تبادل اسراست. این عضو حماس درباره 
روابط با ایران هم گفت: ایران دهها سال است که از ما حمایت می کند 
اما هی��چ زمانی در قبال این حمایت از ما بهای سیاس��ی درخواس��ت 

نکرده است. 
-----------------------------------------------------

  هلند: از پیوستن به ائتالف دریایی اروپا خرسندیم
دولت هلند ضمن تأیید پیوستن این کشور به ائتالف دریایی اروپا در 
تنگه هرمز از آن ابراز خرس��ندی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
دولت هلند در بیانیه ای اعالم کرد یک ناو نیروی دریایی را برای پیوستن 
به ائتالف اروپایی تحت ابتکار فرانسه روانه آب های خلیج فارس خواهد 
کرد. مأموریت این ائتالف، محافظت از عبور و مرور کشتی      ها در آب های 
خلیج فارس عنوان شده است. این ناو به همراه بالگرد مستقر روی آن 
از اواخر ماه ژانویه تا پایان ژوئ��ن ۲0۲0 برای »افزایش امنیت دریایی 
در منطقه خلیج ]فارس[ « در این منطقه حضور خواهد داشت. »مارک 
روته« نخست وزیر هلند در جمع خبرنگاران گفت: »تأمین عبور و مرور 
آزاد و ایمن در آب های خلیج فارس بسیار مهم است. هلند از مشارکت 

در این طرح خرسند است.«
-----------------------------------------------------

 کره شمالی، ژاپن را به حمله موشکی بالستیک تهدید کرد
انتقاد نخست وزیر ژاپن از آزمایش موشکی اخیر کره شمالی، واکنش 
تند و تهدیدآمیز پیونگ یانگ را در پی داشت.  رسانه دولتی کره شمالی 
»ِکی.س��ی.اِن.اِی « به نقل از معاون سرپرست کل امور ژاپن در وزارت 
خارجه کره ش��مالی گفت: »می توان گفت که آبه تنه��ا ابله در جهان 
و احمق      ترین مرد در تاریخ اس��ت ک��ه نمی تواند فرق بین موش��ک و 
سیستم پرتاب چندگانه راکت را بفهمد، حتی زمانی که گزارش آن با 
عکس هم همراه است. « این رسانه دولتی کره شمالی سپس به تهدید 
ژاپن پرداخت و افزود: »شاید آبه در آینده ای نه چندان دور و در مقابل 
چشمانش یک موشک بالستیک واقعی را ببیند. آبه چیزی جز یک ابله 

به تمام معنا و کوتوله سیاسی بی بدیل در جهان نیست.«
-----------------------------------------------------

 مکزیک از اقدام مداخله جویانه ترامپ انتقاد کرد
»آندرس مانوئل لوپ��ز« رئیس جمهور مکزیک روز جمعه با اش��اره به 
اعالم اخیر »دونال��د ترامپ« رئیس جمه��ور امریکا ب��رای قرار دادن 
کارتل های مواد مخدر مکزیک در لیست گروه های تروریستی، گفت 
که مکزیک بیش از یک قرن اس��ت که مورد تجاوز قرار نگرفته و اجازه 
مداخالت خارجی را نمی دهد.  به گزارش خبرگزاری »اس��پوتنیک«، 
رئیس جمهور مکزیک در یک کنفرانس مطبوعاتی با اش��اره به اشغال 
بخشی از بندر »وراکروز « توسط امریکا در 105 سال گذشته، گفت: »از 
سال 1914 تاکنون مداخالت خارجی در مکزیک انجام نشده است و ما 
نمی توانیم آن را مجاز بدانیم. « وی افزود: »بیگانگان مسلح نمی توانند 
در س��رزمین ما مداخله کنند. آنچ��ه که ما برای رس��یدگی به جرایم 
سازمان یافته نیاز داریم همکاری های متقابل بیشتر است نه عناصری 

که باعث خصومت یا ایجاد فاصله میان ما شوند. «

اروپا دوباره در شوک تروریسم
در ش�رایطی که بازگش�ت داعش�ی     ها همچنان یکی از مسائل حل 
نشده اروپاست، حمالت اخیر در انگلیس و هلند، بار دیگر موضوع 
حضور تروریس�ت     ها را در اروپ�ا در مرکز توجه    ها قرار داده اس�ت. 
اندکی پس از اینکه سطح هش��دار امنیتی در انگلیس برای نخستین بار 
در پنج سال گذشته به درجه »قابل توجه«، یعنی مرحله ای که احتمال 
حمله تروریستی قویاً مطرح است کاهش یافت، فرد مهاجمی روز جمعه 
در »لندن بریج« با سالح سرد به مردم حمله کرد. این واقعه، دو کشته و 

سه زخمی بر جای گذاشت. 
هویت ضارب فردی ۲8 ساله به نام »عثمان خان « اعالم شد و »نیل باسو« 
رئیس پلیس ضد تروریس��م انگلیس این حادثه را تروریستی اعالم کرد. 
وی گفت که عامل این حمله، پیش تر به  دلیل همکاری در طرحی برای 
منفجر کردن ساختمان بورس لندن محکوم به حبس شده بود اما در ماه 
دسامبر ۲018 به صورت مشروط از زندان آزاد شد. وی همچنین با گروه 
»المهاجرون« ک��ه خطرناک     ترین گروه افراط گرا در انگلیس اس��ت، در 

ارتباط بود و قصد داشت در بازار بورس لندن بمب گذاری کند. 
 حمله ای تروریستی با واکنش های گسترده داخلی و جهانی

»بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس شیوه حمله  را آشنا کرده و گفته 
که این کش��ور در مقابل چنین رفتار    هایی کمر خم نخواهد کرد و هراسی 
نخواهد داشت. »جرمی کوربین« رهبر حزب اصلی مخالف دولت نیز با اعالم 
اینکه از این حادثه شوکه شده است، آن را اقدامی علیه همه مردم انگلیس 
دانست و گفت: »آنهایی که می خواهند ما را ساکت کنند موفق نخواهند 
شد.«  جانسون و کوربین به احترام قربانیان این حادثه، کارزارهای تبلیغاتی 
خود را در جمعه شب تعلیق کردند. »صادق خان « شهردار لندن هم ضمن 
محکوم کردن این حادثه، چنین وقایعی را در نتیجه سیاست اشتباه دولت 
محافظه کار ب��رای کاهش نیروهای پلیس ارزیابی ک��رد. همچنین دولت 
انگلیس طی بیانیه ای اعالم کرد: »پرچم های س��اختمان های دولتی روز 
شنبه، ۳0 نوامبر ۲019، به احترام کسانی که در حادثه پل لندن کشته و 

زخمی شدند به حالت نیمه افراشته درخواهد آمد.«
این واقعه واکنش های جهانی را هم به دنبال داشت. »شارل میشل« رئیس 
جدید شورای اروپا در توئیتر نوشت: »از شنیدن حادثه لندن ناراحت شدم. 
فکرم با آنهایی است که در این رویداد گرفتار شدند. مبارزه با تروریسم، 
یک مبارزه مشترک است.« همچنین »امانوئل ماکرون « رئیس جمهور 
فرانسه در پیامی توئیتری نوشت: » پس از حمله تروریستی لندن، فکرم 
با مردم انگلیس، قربانیان و عزیزان شان همراه است. من قویاً بر اراده خود 
برای مبارزه مشترک علیه آنهایی که می خواهند با خشونت به ما برسند 
تأکید می کنم. « کاخ سفید نیز با صدور بیانیه ای اعالم کرد: » ایاالت متحده 
امریکا قویاً همه اقدامات وحشتناک و خشن علیه مردم بی گناه را محکوم و 

حمایت کامل خود را از متحدمان انگلیس اعالم می کند.«
در سال ۲017 چندین حمله تروریستی در انگلیس روی داد که مهم  ترین 
آن حمله منچستر در ماه می  بود که به گفته مقامات انگلیس ۲۲ کشته و 
59 مجروح برجا گذاشت. »اندرو پارکر « رئیس ام آی5 )سازمان اطالعات 
داخلی انگلیس( در جمع کابینه به این نکته اش��اره کرد که طی 1۲ ماه 
منتهی به همین روز، این سازمان از وقوع 9 حمله تروریستی در این کشور 
جلوگیری کرده است.  اروپای ناآرام در کمتر از ۲4 ساعت بعد از این حمله 
تروریستی مواردی از حمله و گروگانگیری را تجربه کرد. ساعاتی از حمله 
در انگلیس نگذشته بود که پلیس شهر »الهه« در هلند از حمله با چاقو 
در یکی از خیابان های اصلی این ش��هر خب��ر داد؛ واقعه ای که به زخمی 
شدن چندین نفر منجر شده است. رسانه های آلمانی هم دیروز )شنبه( 
از وقوع یک گروگانگیری در ش��هر »بوخ هولز« در این کشور خبر دادند. 
پلیس می گوید حداقل یک نفر در این حادثه به گروگان گرفته شده است 
و سه نفر را از محل حادثه تخلیه کرده اند.  به رغم این تحوالت، ترکیه به 
عنوان کشوری که همواره بر بازگرداندن تروریست های بازداشتی به اروپا 
تأکید دارد، دو شهروند بلژیکی را به این کش��ور تحویل داد. وزیر کشور 
ترکیه پیش تر از برنامه این کشور برای بازگرداندن 11 شهروند تروریست 

فرانسوی به کشورشان خبر داده بود. 

نشست  سوري ترکیه و اروپا 
در ش�رایطی ک�ه دول�ت س�وریه و معارض�ان در ح�ال تدوی�ن 
قانون اساس�ی این کش�ور هس�تند، کش�ورهای ترکیه، آلمان، 
فرانس�ه و انگلیس ه�م هفته آینده در حاش�یه نشس�ت ناتو در 
لن�دن جلس�ه ای چهارجانبه درب�اره س�وریه خواهند داش�ت. 
در ادامه تالش های ترکیه برای ایفای نقش مؤثرتر در بحران س��وریه و 
گرفتن امتیازهای سیاسی در تحوالت منطقه، رئیس جمهور این کشور 
مجدداً با سران آلمان، فرانسه و انگلیس دیدار می کند. سخنگوی دولت 
آلمان شامگاه جمعه اعالم کرد:»سران ترکیه، انگلیس، آلمان و فرانسه 
هفته آینده و پیش از آغاز نشست سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( 
در لندن، نشست چهارجانبه ای درخصوص س��وریه خواهند داشت«. 
به گزارش ش��بکه راش��اتودی، در این نشس��ت، رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه، آنگال مرکل صدراعظم آلمان، بوریس جانس��ون 
نخس��ت وزیر انگلیس و امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانس��ه درباره 
راهکار سیاس��ی جامع برای پایان دادن به بحران چندین ساله سوریه 
صحبت می کنند. گفته می ش��ود عملیات نظامی جدی��د ترکیه علیه 
شبه نظامیان کرد در شمال سوریه محل بحث و ابراز نگرانی سران اروپایی 
حاضر در این نشست چهارجانبه با اردوغان باشد. این نشست چهارجانبه 
به درخواست جانسون در ماه گذشته، بعد از پیشروی نظامیان ترکیه در 
عمق ۳0 کیلومتری شمال شرقی خاک سوریه، برگزار می شود. اروپایی     ها 
به شدت با تجاوز ترکیه به شمال سوریه در این منطقه مخالف هستند و 
حتی برخی مقامات اروپایی در واکنش به جنایات ترکیه در خاک سوریه، 

خواهان اخراج این کشور از پیمان ناتو شده بودند. 
پیش از این سران ترکیه، آلمان و فرانسه به همراه روسیه در آبان سال 
قبل در استانبول گردهم آمده و در اظهاراتی تلویحاً از لزوم کناره گیری 
بشار اسد، از قدرت در سوریه عقب نشینی کردند. کشورهای غربی که 
تا چندی پیش به دنبال سرنگونی بشار اسد بودند، اکنون با فروپاشی 
تروریست     ها و جنایاتی که این گروه     ها در سال های اخیر انجام داده اند، از 
مواضع خود عقب نشینی کرده و این مسئله را پذیرفته اند که در شرایط 

فعلی، بشار اسد بهترین گزینه برای اداره سوریه است. 
 تدوین قانون اساسی 

نشست اروپایی     ها با ترکیه درحالی است که دمشق و معارضان در حال تدوین 
قانون اساسی این کشور هستند. گی یر پدرسن، فرستاده ویژه سازمان ملل 
به سوریه روز       ش��نبه از اتمام دور دوم مذاکرات برای اصالح قانون اساسی 
س��وریه بدون تعیین تاریخی برای دور بعدی دیدار     ها خبر داد. به گزارش 
روزنامه القدس العربی، گی یر پدرسن تأکید کرد:»دور دوم مذاکرات برای 
اصالح قانون اساسی سوریه در حالی به پایان رسید که اختالف نظر دو هیئت 
دمشق و مخالفان سوری درباره جدول کاری جلس��ات مانع از دیدارهای 
دوطرف شد«. پدرس��ن اعالم کرد:»دور دوم مذاکرات سوریه که برای یک 
هفته ادامه داشت، بدون انجام دیداری میان 45 عضو گروه کوچک مسئول 
تدوین قانون اساس��ی جدید سوریه، به پایان رس��ید«. پدرسن همچنین 
گفت:»رؤسای دو هیئت دولت و مخالفان سوری با دستور جلسه مذاکرات 
توافق نکردند. ما برای تواف��ق میان دو طرف تالش کردی��م، اما بی نتیجه 
بود«. این مسئول سازمان ملل افزود:»تا زمانی که 45 عضو هیئت کوچک 
تدوین قانون اساسی به توافقی درباره دستور جلسه نشست نمی رسیدند، ما 
نمی توانستیم آنها را به دیدار با یکدیگر دعوت کنیم«. تدوین قانون اساسی 
س��وریه با حضور معارضان، در شرایطی انجام می ش��ود که ارتش سوریه و 
هم پیمانانش پیروزی های گسترده ای در مقابل گروه های تروریستی کسب 

کرده اند و دست برتر را در تحوالت سیاسی و میدانی دارند. 

دختر دیکتاتور سابق نیز از النه بیرون خزید

صدام  برموج اعتراضات عراق
 

احمدکاظمزاده

  گزارش  یک فعاًل آب در عراق 
س�رباال می رود و 
قورباغه ابوعطا می خواند. دختر دیکتاتور معدوم 
عراق در تالشی جدید برای سمت وسو دادن به 
اعتراضات معیشتی و ضدفساد مردم کشورش، 
صوتی منتس�ب به پدرش منتشر کرد تا فضای 
بده�د.  جل�وه  ضدایران�ی  را  اعتراض�ات 
به گزارش فارس، همزمان با هشدار مرجعیت دینی 
در عراق درباره حضور نفوذی     ها در میان معترضان، 
»رغد صدام « دختر دیکتاتور معدوم عراق، صوتی 
منتسب به پدرش منتشر کرد تا فضای اعتراضات 
را ضدایرانی جلوه بدهد.  رغد پنجاه و یک ساله که 
مقیم پایتخت اردن است، در حساب توئیتری خود 
صوتی منتسب به پدرش منتشر کرد که می گوید 
»فکر می کردند می توانند ش��ما را ببرن��د تهران. 
می خواهند عراق را روستایی از توابع سرزمین فارس 
کنند اما شما امیدشان را ناامید کردید و درسی به 

آنان خواهید داد که شایسته اش هستند.«
روشن نیس��ت صدا، صدای دیکتاتور معدوم است 
یا خیر و اینکه چه زمانی بیان شده یا خطاب به چه 
کسانی و درباره چه موضوعی مطرح شده است اما 
حساب توئیتری دختر صدام با انتش��ار آن در این 
روز    ها که عراق شاهد تظاهرات است، تالش کرده 
فضا را که اعتراض به بیکاری، وضعیت بد معیشتی و 

فساد است، اعتراض به ایران نشان بدهد. 
سوم اکتبر گذش��ته، در ابتدای اعتراضات، روزنامه 
االخبار لبنان به نقل از منابع مطلع عراقی از »وجود 
برخی دس��ت های پنهان « و حضور فعال بعثی     ها 
نوشته بود که تالش می کنند عراق را به سوی ناآرامی 
ببرند. این منابع توضیح دادند که »این اعتراضات به 
شکل مستقیم و کامل از طرف سفارتخانه های امریکا، 
انگلیس و کنسولگری سعودی در عراق و با مشارکت 

فعال بعثی     ها و هواداران برخی احزاب متضرر از نوع 
چینش کابینه )جدید(« کنترل می شود. 

اعتراضات در عراق از ابتدای اکتبر آغاز شد. پس از 
وقفه ای چند روزه به دلیل فرارس��یدن ایام زیارت 
اربعین حسینی )ع(، تظاهرات در شهرهای عراق از 
بیست و پنجم اکتبر از سر گرفته شد و تاکنون ادامه 
یافته است. منابع رس��انه ای می گویند حدود 400 
نفر تاکنون به دنبال ناامنی ها در دو ماه گذشته جان 
باخته اند.  معترضان در ابتدا خواستار بهبود وضعیت 
معیشتی، کاهش بیکاری و مبارزه با فساد )سیاسی 
و اقتصادی( بودند اما در ادامه و با دخالت دولت های 
بیگانه، سمت وسوی اعتراضات به سوی کل حکومت 
سیاس��ی عراق رفته و هرچند نخست وزیر پیش تر 
برای اس��تعفا اعالم آمادگی کرده ب��ود، اعتراضات 

ادامه یافته است. 
روز جمعه، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق پس 
از خطبه های نماز جمعه که در آن موضع مرجعیت 
عالی در عراق )آیت اهلل سیستانی( مطرح شد، اعالم 
کرد به زودی استعفای خود را تقدیم پارلمان خواهد 
کرد تا پارلمان حسب مصلحت، تصمیم گیری کند. 
همچنین روز      شنبه حمید الغزی، دبیر هیئت دولت 

عراق درخواست استعفای خود را ارائه کرد. 
استعفای حمید الغزی س��اعاتی پس از آن بود که 
ع��ادل عبدالمهدی، نخس��ت وزیر این کش��ور در 
بیانیه ای اعالم کرد که قصد دارد درخواست استعفای 

خود را به پارلمان ارائه کند. 
الغزی از ساکنان اس��تان ذی قار است که در دو روز 
گذشته شاهد درگیری های شدیدی میان معترضان 

و نیروهای امنیتی بوده است. 
طایفه الغزی در جریان درگیری های دو روز گذشته 
در این استان س��الح به دس��ت گرفته و خواستار 
خروج نیروهای امنیتی از این استان شدند.  شورای 

عالی قضایی عراق نیز پیش تر از تش��کیل کمیته 
حقیقت یاب درباره درگیری     ها میان تظاهرکنندگان 
و نیروهای امنیتی در شهر ناصریه مرکز این استان 
خبر داده بود.  ناصریه و مناطق دیگر استان ذی قار در 
دو روز گذشته شاهد درگیری     هایی میان معترضان 
و نیروهای امنیتی بوده و تظاهرکنندگان پایگاه تیپ 
عملیات ویژه این اس��تان را به آتش کشیدند و پل 

الزیتون در مرکز این شهر را مسدود کردند. 
 واکنش گروه های سیاسی به استعفا

رهبر جریان صدر ع��راق از تصمیم نخس��ت وزیر 
کشورش برای ارائه استعفا به پارلمان پس از بیانیه 
مرجعیت عالیقدر این کشور استقبال و پیشنهاداتی 

را در این زمینه ارائه کرد. 
مقتدی صدر ب��ا بیان اینکه تصمی��م عبدالمهدی 
برای اس��تعفا از س��متش » اولین ثمره انقالب و نه 
آخرین آن « است، افزود: استعفای عبدالمهدی به 
معنای پایان فساد نیست.  رهبر جریان صدر عراق 
در ادامه پیش��نهاد کرد که برای انتخاب جانشین 
عبدالمهدی از میان پنج نامزد، همه پرسی مردمی 
برگزار شود و صندوق های رأی در میادین اعتراضات 
ق��رار داده ش��ود.  وی همچنین پیش��نهاد داد که 
ش��ورای مبارزه با فس��اد از میان نخبگان قضایی و 
افرادی که برای محاکمه فاس��دان شجاعت داشته 
و رویکرد درس��تی دارند، تشکیل ش��ود.  این مقام 
عراقی افزود: نخس��ت وزیر وزرای کابینه خود را به 
دور از سهم خواهی احزاب، جریان ها، شبه نظامیان 
 انتخاب کند.  اما رئیس ائتالف الوطنیه عراق خواستار 
تشکیل دولت موقت شد تا مقدمات را برای برگزاری 

انتخابات زودهنگام فراهم کند. 
به گزارش سومریه نیوز، ایاد عالوی، رئیس ائتالف 
الوطنیه عراق نی��ز در بیانیه ای اع��الم کرد: پس از 
گذشت دو ماه از آغاز اعتراضات مسالمت آمیز، برای 

عموم مردم روشن می کنیم که عادل عبدالمهدی، 
نخست وزیر این کشور تنها بخش��ی از دلیل به راه 
افتادن تظاهرات و تظاهرکنندگان در عراق است و 
بخش اصلی در واقع ماهیت و ترکیب روند سیاسی 
است که برای کش��ور مخرب بوده و خط مشی به 
حاشیه راندن، محرومیت و فرقه گرایی سیاسی را 
در پیش گرفته است و در تصمیم گیری های خود بر 

قدرت خارجی تکیه دارد. 
وی افزود: بنابرای��ن، آنچه امروز باید انجام ش��ود، 
تشکیل دولت موقت اس��ت و مأموریت آن فراهم 
کردن مقدمات برگزاری انتخابات زودهنگام و شفاف 
در بازه زمان��ی کمتر از چهار یا پنج م��اه، برکناری 
کمیساریای کنونی انتخابات و تشکیل کمیساریای 
جدید متشکل از سندیکای معلمان، وکال، اعضای 
سابق باکفایت کمیس��اریا و نیز محاکمه مفسدان، 
ارجاع پرونده همه کسانی که در تجاوز به ملت عراق 
دست داشتند به دادگاه های علنی، تصمیم گیری 
مستقل برای کشور و تضمین استقالل آن به دور از 

تأثیرپذیری های خارجی است. 
سلیم الجبوری، رئیس  پارلمان عراق نیز در بیانیه ای 
از سیاستمداران این کشور خواست پارلمان را منحل 
کرده و حکومت اضطراری تشکیل دهند تا انتخابات 
زودهنگام برگزار ش��ود.  عمار حکیم، رهبر جریان 
حکمت ملی عراق نیز از پارلمان این کشور خواست 
با برگزاری نشستی فوق العاده اجرای اقداماتی را که 

مرجعیت عالی بدان فراخواند، آغاز کند. 
وی گفت: از دس��تگاه قضایی نی��ز می خواهیم که 
تحقیقاتی عادالنه و فوری درباره حوادث استان های 

ذی قار و نجف اشرف آغاز کند. 
حیدر العبادی، نخست وزیر س��ابق و رهبر ائتالف 
النصر عراق نیز گفت که صحبت کردن از جانشین 
عبدالمهدی قبل از استعفای رسمی او زود است و 

این اقدام او معترضان عراقی را آرام نخواهد کرد. 
 بحران تمام نمي شود

اما یکی از واکنش های قاب��ل تأمل مربوط به عزت 
الشابندر، نماینده سابق پارلمان عراق بود. وی ضمن 
تکذیب نامزدی برای نخس��ت وزیری این کش��ور، 
گفت که استعفای »عبدالمهدی « به بحران پایان 
نخواهد داد.  به گزارش فارس، »عزت الشابندر« عضو 
سابق پارلمان عراق، پس از انتشار خبر قصد »عادل 
عبدالمهدی « نخست وزیر این کشور برای استعفا، 
روز گذشته اخبار منتشره مبنی بر نامزدی اش برای 

تصدی این پست را تکذیب کرد. 
وی طی پستی در توئیتر نوشت: برخی شبکه های 
اجتماعی و برخی صفحه های جعلی منسوب به من 
در این شبکه ها، خبر نامزدی من برای تصدی پست 
نخست وزیری پس از دولت آقای عادل عبدالمهدی 

را منتشر کردند. 
الشابندر ضمن تکذیب این خبر افزود: در حالی که 
من این خبر را قاطعان��ه رد می کنم، تأکید دارم که 
استعفای عبدالمهدی به بحران پایان نخواهد داد 
بلکه با بازگرداندن توپ به زمین فاسدان، مدت زمان 

این بحران طوالنی تر خواهد شد. 
این سیاس��تمدار عراقی که ۳0 آبان گذشته خبر 
ناپدید شدنش در امارات منتشر ش��ده بود و با اوج 
اعتراضات عراق در امارات عربی متحده بازداش��ت 
شده بود، دو    شنبه هفته پیش )چهارم آذر( آزاد شد و 

به کشورش بازگشت. 

ش�ش کش�ور اروپای�ی روز جمع�ه ب�ا صدور 
بیانیه ای به اینستکس پیوس�تند؛ سازو کاری 
که اروپایی�ان می گوین�د آن را برای تس�هیل 
مباالت تج�اری با ای�ران در ش�رایط تحریمی 
اروپا ایجاد کرده اند. س�فیر امری�کا در نروژ از 
تصمی�م اتحادیه اروپا به ش�دت انتق�اد کرده 
ولی ژان ایو لودریان وزیرخارجه فرانسه معتقد 
است که مابه ازای پیوستن شش کشور اروپایی، 
بازگش�تن ایران »به تبعیت از برجام « اس�ت. 
ایران در مقابل، اس�تقبالی س�رد از پیوس�تن 
شش کشور اروپایی به اینستکس کرده و گفته 
که امیدوار اس�ت پیوستن این ش�ش کشور» 
یک انرژی جدید به اینس�تکس بدهد و منجر 
به عملیاتی ش�دن هرچه بیش�تر آن ش�ود.«

به گزارش »ج��وان« اروپاییان به جس��م محتضر 
برجام یک شوک دیگر دادند و شش کشور اروپایی 
روز جمعه در بیانیه ای اعالم کردند که به ساز و کار 
مالی اینستکس ملحق شده اند. زحمت صدور بیانیه 
اروپاییان  را وزارت خارجه فنالند تقبل کرده و ضمن 
اعالم حضور این کشور در اینستکس گف  که بلژیک، 
هلند، نروژ و س��وئد قرار اس��ت به س��از و کار مالی 
اتحادیه اروپا با ایران یا همان »اینستکس« بپیوندند. 
امریکایی   ها طبق معمول این تصمیم اروپاییان را به 
باد انتقاد گرفته اند. »ریچارد گرنل«، سفیر امریکا 
در آلمان با انتقاد شدید از الحاق این شش کشور در 
صفحه توئیتر خود نوشته است: »]این کار[ در زمانی 
وحشتناک انجام می ش��ود. چرا باید به رژیم ایران 
در زمانی ک��ه مردم ایران را می کش��د و اینترنت را 
تعطیل می کند پول برسانید؟ شما باید از حقوق بشر 
حمایت کنید نه اینکه ناقضان ]حقوق بشر[ را تأمین 
مالی کنید.«  گرنل در اولین روزهای کاری خود به 
عنوان سفیر امریکا در آلمان نیز  با لحنی تحکم آمیز 
به شرکت های آلمانی گفته بود باید روابط تجاری 
با ایران را قطع کنند. هنوز مشخص نیست پیوستن 

این شش کشور، اثر ملموسی بر کاهش 75 درصدی 
تجارت اروپاییان با ایران )آمار هفته قبل یورواستات( 
خواهد داشت یا نه، به خصوص که ایران تاکنون از 
الحاق سه قدرت اول تا س��وم اروپا، یعنی ، فرانسه، 

آلمان و انگلیس نصیبی نبرده است. 
 نشانه تعهد عمیق!

شاذتر از موضع صریح امریکا، موضع وزیر خارجه 
فرانسه است که پیوستن شش کش��ور اروپایی به 
برجام را نشانه »تعهد عمیق اروپا« به برجام خوانده 
و از ایران خواس��ته که در ازای پیوستن این شش 
کش��ور، به تعهدات برجامی خود برگ��ردد. »ژان 
ایو لودریان « در توئیتر نوش��ت: »ام��روز تصمیم 
مهمی از سوی شش کشور اروپایی برای پیوستن 
به اینستکس انجام ش��د. اروپایی    ها تعهد عمیقی 
برای حمایت از برجام و استقالل عمل اروپا نشان 
دادن��د. انتظ��ار داریم ای��ران به تبعی��ت از برجام 
بازگردد.« لودریان چهار   ش��نبه قب��ل هم با لحنی 

هش��داری، ایران را تهدید کرده بود که پاریس به 
طور جدی در حال بررس��ی استفاده از »مکانیسم 
ماشه« در توافق هس��ته ای موسوم به برجام است. 
او در پارلمان این کشور گفته بود: »هر دو ماه یک 
بار لطمه ای ]به توافق هسته ای توسط ایران[ وارد 
می ش��ود، تا امروز که از خودمان س��ؤال می کنیم 
و من ای��ن را خیلی واضح می گویم که مکانیس��م 
حل اختالف در تواف��ق را اجرا کنی��م.«  در حالی 
که قرار اس��ت 15 آذرماه، نشس��ت معاونان وزیر 
خارجه ایران و 1+4 برگزار شود، انتظار می رود که 
این نشست در س��ایه تعهد صرفاً لفظی اروپاییان 
به برجام، زمینه ساز تش��دید اختالفات و حرکت 
ایران به س��مت گام های تعدیلی بیشتر در توافق 
هسته ای ایران تابستان سال 1۳94 شود. بر اساس 
»مکانیس��م ماش��ه« که در بند ۳7 برج��ام آمده، 
در صورت اختالف و نقض پایبن��دی این توافق از 
سوی امضاکنندگان کمیسیون مشترک تشکیل 

می شود. چنانچه در این کمیسیون اختالف حل و 
فصل نشود، موضوع به شورای امنیت سازمان ملل 

ارجاع خواهد شد. 
 »اما« و »هرچند« عراقچی

عباس عراقچی، معاون وزیر خارج��ه ایران که در 
آستانه نشست 15 آذرماه ایران و 1+4 برای رایزنی 
با طرف چینی به پکن رفته، دیروز با لحنی نه چندان 
امیدوارانه از الحاق شش کش��ور اروپایی به برجام 
اس��تقبال کرد و گفت که امیدوار است این الحاق 
»یک انرژی جدید به اینس��تکس بده��د و منجر 
به عملیاتی شدن هرچه بیش��تر آن شود. « معاون 
ظریف گفت:» هرچند پیوستن کشورهای جدیدی 
از اتحادیه اروپا به س��از و کار اینستکس به عنوان 
سهامدار  ارزشمند است اما کارایی این مکانیزم و 
ساز و کار آن بحث دیگری است.«  عراقچی تأکید 
کرد:» کش��ورهای اروپایی ب��دون اینکه وارد یک 
تجارت معقول با ایران شوند و در حوزه های مختلف 
خودشان را درگیر کنند تا تجارت راه بیفتد طبیعتاً 
کاری برای اینستکس نخواهند کرد. ما امیدواریم 
پیوستن شش کش��ور جدید به این ساز و کار، یک 
انرژی جدید به اینستکس بدهد و منجر به عملیاتی 
شدن هرچه بیشتری آن شود. « عراقچی اظهار کرد 
معتقد هستم حتی در شرایط تحریم، اینستکس 
می تواند نزدیک به ۲0 درصد روابط اقتصادی ایران 
را پوشش دهد و در مرحله بعدی به وضعیت بهتری 
هم برس��یم. معاون سیاس��ی وزارت امور خارجه 
اینستکس را یک س��از و کار اروپایی معرفی کرده 
و گفته اس��ت: » اگرچه کش��ورهای اروپایی اعالم 
کرده اند بعد از عملیاتی شدن و جا افتادن این ساز 
و کار، آن را به روی کشورهای غیر اروپایی هم باز 
خواهند کرد ول��ی روابط اقتص��ادی ایران و چین 
احتیاجی به اینس��تکس اروپایی ن��دارد چون در 
حقیقت س��از و کارهای تهاتر مالی و تهاتر کاالیی 

خود را با چین قباًل طراحی کرده ایم.«

»تعهد عمیق« اروپا  با کاهش 75درصدی تجارت با ايران!
ایران از الحاق 6 کشور اروپایی به ساز و کار مالی با »اما« و »هرچند« استقبال کرد


