
مقام صهیونیست تخریب خانه های فلسطینیان را
»تحقق وعده الهی« خواند!

مشاور نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کنفرانسی 
مطبوعاتی گفته، شهرک  سازی ها در کرانه باختری همان 
تحقق وعده الهی است و باید با کسانی که این شهرک ها را 

غیرقانونی می دانند، مقابله کرد!
مقامات و خاخام های صهیونیست معموال به بیان دیدگاه های 
عجیــب و غریب معروفند. اکنون یکی از ایــن افراد برای توجیه 
تخریب خانه های مردم فلسطین، دســت به فلسفه بافی های به 
ظاهر دینی و به واقع صهیونیستی زده است. »رئوِون آزار« مشاور 

سیاست  خارجی »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر بحران زده رژیم 
صهیونیســتی و معاون مشــاور امنیت داخلی در دفتر وی گفته ، 
»شهرک  ســازی در کرانه باختری تحقق وعده الهی است«)!( به 
گزارش فارس، وی در کنفرانســی مطبوعاتی با حضور مسیحیان 
اوانجلیست)صهیونیست-مســیحی( در قدس اشــغالی مدعــی 
شد:»بازگشت یهود به شهرک ها در کرانه باختری بدبختی یا لعنت 
نیست بلکه نعمتی برای تمام ساکنان منطقه است؛ دعوت غیرقابل 

توجیه به تخلیه شهرک ها دعوت به آشوب و ویرانی است«.

ژنرال السیسی: مثل پیامبر اکرم)ص(
هرگز در عمرم دروغ نگفته ام!

رئیس جمهــور مصــر در ســخنانی عجیب مدعی 
شده، درســت مثل پیامبر)ص( در عمرش یک دروغ هم 
نگفته است، تا آخرین دروغش را به این شکل گفته باشد!

عبدالفتاح السیسی که در سال 2013 با کودتای خونین به 
قدرت رسید و از سوی صهیونیست ها »بزرگترین گنج استراتژیک 
اسرائیل« لقب گرفته در مراسم جشن میالد پیامبر اکرم )ص( در 
ســاختمان وزارت اوقاف مصر در قاهره، مدعی شد در تمام طول 
عمرش دروغ نگفته است.»السیســی« گفت که پس از حوادث 

ســال 2013 )کودتا علیــه محمد مرســی( از »عدلی منصور« 
رئیس دادگاه قانون اساســی و رئیس جمهــور موقت آن زمان در 
مصر خواست تا کاندید ریاست جمهوری شود و خود او همچنان 
وزیــر دفاع بماند؛ اما »عدلی منصور« اصــرار کرده تا او کاندیدا 
شــود.! رئیس جمهور مصر در ادامه حتی مدعی شد: »کسانی که 
مرا می شناســند می دانند که من در عمرم تا حاال دروغ نگفته ام. 
حتی در این منصب که می گویند نیازمند این چیزهاســت. این 

حرف ها نیست. پیغمبر هم چنین بود و موفق شد« !
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روزنامه نگار آمریکایی پرده برداشت
تالش آمریکا برای تحریک معترضان لبنان

علیه حزب اهلل
یک روزنامه نگار آمریکایی اعالم کرد که واشنگتن تالش می کرد 
که اعتراضات ضد دولتی در لبنان را به تظاهرات علیه حزب اهلل تبدیل 

کند، ولی شکست خورده است.
 »مکس بلومنتال« اعالم کرد، واشــنگتن سعی داشــت بر تظاهرات در 
لبنان تأثیر بگذارد، اما شکســت خورد. وی در گفت وگو با شبکه »المیادین« 
افزود، شکست آمریکا در اصل به »قدرت حزب اهلل و پشتیبانی مردمی از آن« 
بازمی گردد، با اســتعفای »سعد حریری« از پست نخست  وزیِری، شاید بتوان 
گفت که دولت آمریکا حزب اهلل را در داخل دولت تضعیف کرده است، اما این 

به معنای تضعیف حزب اهلل به عنوان چهره مقاومت لبنان نیست.
وی ادامه داد: آمریکا و وزیر خارجه  این کشور )مایک پامپئو(، می خواهند 
تظاهــرات در لبنان را به تظاهرات علیه حزب اهلل و تظاهرات در عراق را نیز به 

تظاهرات علیه ایران تبدیل کنند.
بلومنتال ضمن اعــالم اینکه دولت آمریکا حزب »القــوات اللبنانیه« به 
ریاســت »سمیر جعجع« را وارد تظاهرات و از این طریق، تظاهرات مردمی را 
سیاسی کرد ، گفت که جعجع )خودش( از بزرگترین مفسدان بوده و مشارکت 
وی در تظاهرات ضد فســاد، مســخره اســت و همین، وجود دستورکارهای 

مشخص در این زمینه را بر مال می کند.
وی درباره اوضاع عراق نیز گفت، تالش برای تحریف تظاهرات، بخشی از 
برنامه آمریکا در عراق بود. دستورکارهای آمریکا در عراق فعال مشخص نیست، 
)در هر حال( این کشور تالش می کند بار دیگر به عراق بازگردد، اما نمی تواند 

به صورت مستقیم آن را انجام دهد.
اتهام فساد 11 میلیاردی به سنیوره 

 پس از آنکه خبرگزاری رســمی لبنان»ان ان ای« از قصد دادســتان کل 
این کشور برای شنیدن اظهارات »فواد سنیوره« نخست وزیر پیشین، در یک 
پرونده مالی خبر داد، ســنیوره اعالم کرد که برای توضیح در دادستانی حاضر 

نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، ، طی سال های 200۶ تا 200۸ ، 11 میلیارد 
دالر در لبنان ناپدید شــده و در این ســال ها »فواد سنیوره« نخست وزیر این 
کشــور بوده است. وی نزدیک به جریان 14 مارس و از مخالفان مقاومت بوده 

است.
خبرگزاری رســمی لبنان روز پنجشــنبه اعالم کرده بــود: علی ابراهیم 
دادستان کل مالی لبنان قصد دارد به اظهارات سنیوره درباره نحوه مصرف 11 

میلیارد دالر در دوره مذکور گوش دهد.
سنیوره نیز در واکنش، مدعی شد: ما مرد قانون و تابع آن هستیم. من به 
آنچه برای لبنان و لبنانی ها انجام داده ام، اطمینان دارم و اگر امروز نخست وزیر 

بودم باز هم همان کار را انجام می دادم!
روزنامه »االخبار« هم در گزارشی در این باره نوشت، ملت لبنان در طول 
بیش از 20 سال مورد سرقت قرار گرفته اند و میلیاردها دالر از خزانه عمومی 
دزدیده شــده است. اما مهم ترین این پرونده ها، همان پرونده 11 میلیارد دالر 

زمان نخست وزیری سنیوره است.
در ادامه این گزارش آمده، این پرونده فقط محدود به دوره زمانی یاد شده 
)200۶ تا 200۸( نمی شود، بلکه شامل تمام حساب های دولت از سال 1۹۹3 
به بعد اســت؛ دادستان کل مالی اظهارات بســیاری از کارمندان ارشد مانند 
مدیرکل وزارت دارایی، مدیر حسابداری، مدیر خزانه داری و مشاوران سنیوره 

را شنیده است، اما هیچ کدام از آنها بازداشت نشده اند.
اعتراضات در لبنان بیش از سه هفته ادامه داشته و اکنون آرام شده است. 
تظاهرکنندگان بیشتر به فساد در این کشور اعتراض دارند و به همین دلیل، 

خواستار برکناری سران فعلی کشور و تشکیل دولتی پاک دست هستند.
»میشل عون« رئیس جمهور لبنان ، اخیرا اعالم کرده بود، 17 پرونده فساد 
برای پیگیری، به دستگاه قضایی ارجاع شده است و در روند پی گیری قضایی، 

هیچ مقامی مستثنی نخواهد بود.

ایندیپندنت:
بزرگترین برنده جنگ سوریه

بشار اسد است
   یک روزنامه انگلیسی با اشاره به تحوالت سوریه، تاکید کرد که 

»بشار اسد« بزرگترین برنده جنگ داخلی در این کشور است.
»ایندیپندنت« نوشــت: روند پیشــرفت وقایع در جنگ سوریه به نحوی 
بوده که همه پیش بینی های غرب را درباره سرنوشــت این جنگ، بر هم زده 
اســت. این روزنامه با ابراز ناخرسندی از سر انجام بحران داخلی سوریه افزود: 
بشار اسد بزرگترین برنده جنگ سوریه از آب در آمده است و دو عنصر دیوانه 
»ترامپ« و »داعش«، نقش عمده در این شکســت فاجعه بار داشــته اند. این 
تحلیل به وضوح نشــان می دهد که حضور داعش در ســوریه ، یک سناریوی 

غربی بوده است.
پیش از این هم ایندیپندنت و دیگر رســانه های مطرح غربی به شکست 

غرب در سوریه ، اعتراف کرده بودند.
درخواست برای اقدام جهانی علیه آمریکا

سوریه و روسیه از جامعه جهانی خواستند، آمریکا را برای خروج کامل از 
خاک سوریه تحت فشار قرار دهد.

به گزارش ایســنا، در بیانیه مشترک دو هیئت هماهنگی روسیه و سوریه 
پیرامون بازگشت آوارگان سوریه آمده است: مسکو و دمشق از جامعه بین الملل 
می خواهند، آمریکا را برای پایان حضور غیرقانونی اش در خاک ســوریه، تحت 

فشار قرار دهد.
در بیانیه مذکور آمده اســت، آمریکا ارائه تضمیــن  امنیتی برای انتقال 
آوارگان از اردوگاه »الرکبان« به مناطق امن را رد می کند و همین مسئله  مانع 

از بازگرداندن این آوارگان به خانه و کاشانه خود می شود.
در این بیانیه آمده اســت، به رغم آمادگی کامل ســوریه و روسیه برای 
اجرای سومین مرحله از طرح عملیاتی سازمان ملل، مانع تراشی آمریکا باعث 

شده است که هنوز آوارگانی در این اردوگاه باقی بمانند.
حضور 10 هزار تروریست  در ادلب

»ادموند فیتون براون« هماهنگ  کننده گروه نظارتی سازمان ملل، درباره 
عناصر تروریستی حاضر در استان ادلب واقع در شمال غرب سوریه، آمارارائه 
کرد. به گزارش فارس، براون به خبرگزاری اســپوتنیک گفت ، در استان ادلب 
خیلی بیشــتر از 10 هزار تروریســت از گروه های مختلف حضور دارند. این 
مسئول سازمان ملل تصریح کرد ، گروه تروریستی »حراس الدین« وابسته به 

»القاعده« به تنهایی حدود 2000 نیرو در ادلب دارد. 
بــراون در باره حضور عناصر داعش در ادلب نیز گفت: درباره تعداد عناصر 
گروه تروریستی داعش در این منطقه )ادلب( اطالعی ندارم، ولی فکر می کنیم 

شمار آنها زیاد باشد و فرماندهان داعش نیز در منازل امن به سر می برند.
این مسئول ســازمان ملل گفت: در عراق و سوریه بیش از آن چیزی که 
قبال می دانستیم، تروریست خارجی حضور دارند؛ به گونه ای که شمار آنها به 

بیش از 40 هزار فرد مسلح می رسد.
چشم صهیونیست ها به تجزیه طلبی کردها

»تزیپــی هوتوفلی« معــاون وزیر خارجه رژیم صهیونیســتی اعالم کرد، 
اســرائیل به کردهای ســوریه کمک و از آنها در مذاکرات با واشــنگتن، دفاع 
می کند. به گزارش ایسنا، هوتوفلی در جریان سخنرانی خود در کنست )پارلمان 
صهیونیستی( ، برای کردهای سوریه اشک تمساح ریخت و گفت: ما از اندوه بسیار 
کردها آگاه هستیم و از طریق کانال های مختلف به آنها کمک می کنیم. وی از 

ارائه جزئیات در مورد کمک  این رژیم به کردها، خود داری کرد. 
هوتوفلی همچنین خاطرنشان کرد: حفظ قدرت کردها و اقلیت های دیگر 
در شمال سوریه به عنوان عناصر میانه رو و وابسته به غرب، برای اسرائیل منافع 
زیادی دارد. وی ادامه داد: احتمال خارج شــدن کنترل شمال سوریه از دست 

کردها، یک »سناریوی منفی و خطرناک« برای اسرائیل است.

آخرین تحوالت عراق

فرمان عبدالمهدی برای بازداشت آشوبگران
آرامش به بغداد و بصره بازگشت

سرویس خارجی-
دولت امارات از بیم تکرار حمالت پهپادی و موشکی به 
تأسیســات حیاتی خود پس از حمله انصاراهلل به آرامکوی 
عربســتان، به دنبال ایجاد بزرگتریــن مرکز دفاعی غرب 
آسیاست با 12 هزار پرسنل! است تا بتواند با حمالت مشابه 
مقابله کند و این دقیقا همان چیزی اســت که آمریکا برای 

دوشیدن آنها منتظرش بود!
حمله انصاراهلل یمن به دو پاالیشگاه نفتی در عربستان که منجر 
به کاهش تولید نفت عربستان به میزان 50 درصد شده باعث بروز 
هراس در بین متحدان آل ســعود از یک طرف، و طمع آمریکا برای 
دوشیدن بیشــتر آنها از طرف دیگر شده است. حاال امارات از بیم 
تکرار حوادث مشابه آرامکو برای خود، قصد دارد »بزرگترین مرکز 
دفاعی در غرب آسیا« را تأسیس کند. »محمد بن زاید آل نهیان«، 
ولیعهد ابوظبی اعالم کرده 25 شــرکت دولتی و مستقل امارات به 
منظور تشکیل یکی از بزرگترین مجموعه های دفاعی در غرب آسیا، 

دور هم جمع خواهند شد.
به گزارش روزنامه »القدس العربی« به نقل از شــبکه آمریکایی 
»سی.ان.بی.سی«، بن زاید که خود جانشین فرماندهی کل نیروهای 
مسلح امارات نیز است، در این باره گفته این 25 شرکت تحت نام 
واحدی به نام »ایدگ« ادغام شــده تا مجموعه جدید ایجاد شود. 
امارات »فیصل البنای« را هم که پیشتر در شرکت امنیت سایبری این 
کشور فعالیت می کرده، به عنوان رئیس اجرایی و عضو این مجموعه 
انتخاب کرده است. قرار است این مجموعه با 22 شرکت خصوصی و 
شرکت صنایع دفاعی دولت امارات و گروه سرمایه گذاری پیشرفته و 
هلدینگ »توازن« این کشور تشکیل جلسه دهد و برآوردها حکایت 
از آن دارد کــه امارات قصــد دارد در این مجموعه جدید 12 هزار 
نفر را استخدام کند. شــبکه سی.بی.ان.سی نوشته بین ایجاد این 
»ابرگروه دفاعی« و حوادث ماه سپتامبر)شهریور ماه( در تأسیسات 
نفتی عربستان ارتباط وجود دارد. اما فیصل البنای مدیر اجرایی این 
مجموعه در گفت وگو با این شبکه آمریکایی، هرگونه ارتباط بین این 
اقدام امارات با حمله یمن به آرامکو را رد کرده و مدعی شــده که 
تمرکز این گروه بر حمالت سایبری و پهپادهای نظامی خواهد بود!
با توجه به اینکه کشورهای مرتجع عربی به قول ترامپ »جز پول 
چیزی ندارند«، به ضرس قاطع می توان گفت، کشورهای غربی پول 
زیادی قرار است از قَِبِل این وحشت اماراتی به جیب بزنند. فلسفه 
سیاست »ایران هراسِی« غرب را نیز اینجا می توان راحت تر فهمید!

با نیم نگاهی به حمالت علیه آرامکو
امارات از ترس موشک های انصاراهلل

یک مرکز بزرگ دفاعی تشکیل می دهد
بحران در کاخ سفید به روایت کارکنان؛

مقامات کاخ سفید برای نجات از شر »ترامپ«
به دنبال استعفای دسته جمعی بودند

سرویس خارجی-
یک مقام کاخ سفید که نامش منتشر نشده با انتشار کتابی گوشه 
دیگری از بحران در دولت آمریکا و اختالف گسترده کارکنان کاخ 
سفید را با »ترامپ« افشا کرده است. وی می گوید مقامات ارشد کاخ 
سفید از ترس گاف های آنچنانی ترامپ، صبح ها با وحشت و نگرانی 

! از خواب بیدار می شوند و...
سال گذشته روزنامه »نیویورک تایمز« با انتشار یادداشتی بی نام و نشان 
از یکی از مقامات ارشد دولت ترامپ با عنوان »من عضوی از مقاومت درون 
دولت ترامپ هستم«، تصویری از دولت ترامپ ترسیم کرد که در آن گروهی 
از مقام های دولت فعاالنه، آگاهانه و هماهنگ برای مقابله با رئیس جمهور 

و دستورات او در تالشند.
 این مقام ارشد کاخ سفید که ترامپ را فردی »بی اخالق« توصیف کرده 
بود در این یادداشــت نوشت که »از کاخ سفید گرفته تا شاخه های اجرایی 
وزارتخانه هــا و آژانس های دولتی، مقام های ارشــد در محافل خصوصی به 
بی اعتمادی خود به اظهارات و اقدامات فرمانده کل]ترامپ[اذعان می کنند. 
اغلب آنها در تالشند تا فعالیت هایشان را از دمدمی مزاجی های او مصون نگه 
 دارند«.  حاال همین فرد با انتشــار کتابی به گوشــه دیگری از »بحران کاخ 
سفید« و اختالف مقامات آمریکا با رئیس جمهور این کشور پرداخته است. بر 
اساس گزارش روزنامه »واشنگتن پست«،  این مقام آمریکایی در کتاب خود 
که هفته جاری منتشــر می شود، بیان داشته که »ترامپ فردی بی کفایت، 
بی ثبات و نامناسب برای فرماندهی نیروهای مسلح است«. این کتاب اظهارات 
نژادپرستانه و زن ستیزانه رئیس جمهور آمریکا در مواقعی که سخنانش ضبط 
نمی شــوند را توصیف می کند. وی همچنین بیان می کند که ترامپ هنگام 
حرف زدن به لکنت می افتد، کلمات را درهم ادا می کند، گیج می شــود، به 

راحتی برانگیخته می شود و در استنتاج اطالعات به مشکل برمی خورد.
 به گزارش فارس وی در این کتاب این را هم نوشته که، سال گذشته 
گروهی از کارکنان دولت قصد داشتند به صورت گروهی استعفا دهند ولی 
در نهایت به این نتیجه رســیدند که زیان چنین اقدامی بیش از ســود آن 
خواهد بود...ترامپ اغلب نســبت به نشســت های اطالعاتی و امنیت ملی 
بی اعتناســت و موجب می شود دولت های خارجی به او به چشم یک فرد 
»ساده انگار و تأثیرپذیر« نگاه کنند که به راحتی می توان او را بازی داد.این 
نویسنده در کتاب خود روزی را توصیف می کند که کارکنان ارشد دولت، 
به خاطر اظهارات ترامپ در حساب توئیترش نشر داده بود، صبح با وحشت 
از خواب بیدار شده   بودند. او می نویسد:  »در چنین لحظاتی به طور همزمان 
خشکتان می زند، متشنج و شرمسار می شوید«.»استفانی گریشام« معاون 
مطبوعاتی کاخ ســفید اواخر روز پنجشــنبه طی بیانیه ای علیه نویسنده 
این کتاب گفت: »فرد ترســویی که این کتاب را نوشته، نامش را در کتاب 
ذکر نکرده زیرا ]محتوای آن[ چیزی جز دروغ نیســت«. در خبری دیگر 
از وضعیــت ترامپ یک قاضی در نیویورک طی حکمی »دونالد ترامپ«، را 
به پرداخت 2میلیون دالر جریمه بابت اســتفاده غیرقانونی از وجوه درنظر 
گرفته شده برای امور خیریه برای پیشبرد مقاصد سیاسی خود ملزم کرده 
است. دادستان کل نیویورک در بیانیه ای گفته ترامپ به استفاده نادرست 
از پول های یادشده اقرار کرده است؛ رئیس جمهور آمریکا پیش از این مدعی 

شده بود که خطایی در این مورد مرتکب نشده است. 
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نیروهای مسلح عراق  و فرمانده کل  نخست وزیر 
دستور بازداشــت آشوبگران و مســدود کنندگان 
مسیرهای ارتباطی در شهرها و مناطق دیگر را صادر 
کرد. هم زمان ، خبرها از بازگشت آرامش به پایتخت، 

»بصره« و »ام القصر« خبر دادند.
»عبدالکریــم خلــف« ســخنگوی نظامــی »عــادل 
عبدالمهدی«، از صدور فرمان وی برای مقابله با آشــوبگران 
در اعتراضات خیابانی مــردم خبر داد و گفت: »به نیروهای 
امنیتی )ارتش و پلیس( دســتور داده شده که فوراً قانون را 
اجرا کنند... این دستور شامل بازداشت خرابکارانی است که 
راه ها را مسدود می کنند. این افراد به دستگاه قضایی تحویل 

خواهند شد.«
به گزارش خبرگزاری فارس، اعتراضات علیه نا کارآمدی 
دولت عراق از ابتدای مهر ماه آغاز شده و به دلیل ایام زیارت 
اربعین حسینی)ع(، به مدت چند روز متوقف شده بود. این 

اعتراضات از چهار آبان از سر گرفته شده است.
طبق گفته کمیته حقوق بشــر پارلمــان عراق، تاکنون 
بیش از 250 نفر در جریان اعتراضات خیابانی جان باخته اند. 
برخی از آنها با گلوله افراد مسلح ناشناس هدف قرار گرفته اند. 
معترضــان ابتدا شــعارهایی در جهــت بهبود خدمات 
دولتی، مقابله با فساد و مسائل اقتصادی سر می داده اند، اما با 
نفوذ عناصر بعثی و داعشی به میان صفوف تظاهرکنندگان، 
این اعتراضات کم کم رنگ خشــونت به خود گرفت و اموال 
دولتی و مردم توســط عوامل نفوذی به آتش کشــیده شد. 
این نفوذی ها همچنین، نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان را 

هدف گلوله قرار می دادند.
معترضــان همچنین، ده ها مســیر ارتباطی در بغداد و 
استان های دیگر عراق را بسته و از این طریق، تالش کرده اند 

عبدالمهدی را وادار به استعفا کنند. 
نخست وزیر: استعفا نمی کنم

نخست وزیر عراق در واکنش به فشار جریان های سیاسی 
و معترضان خیابانی، برای کناره گیری از قدرت، اظهار داشت 
که استعفا نمی کند و قصد دارد هرچه سریعتر بودجه کشور 

را به پارلمان ببرد.
به گزارش خبرگــزاری فــارس، عبدالمهدی گفت که 
بودجه صرفا یک سری ارقام نیست و هرگونه اشتباهی در آن، 
موجب ناکامی در توســعه می شود. او همچنین گفت ، یکی 
از اولویت های دولت، افزایش منابع مالی برای خزانه اســت. 

نخست وزیر عراق با بیان اینکه ۹0 درصد بودجه عراق وابسته 
نفت اســت؛ گفت که تالش خواهد کــرد تا درآمدهای غیر 
نفتی افزایش یابد. کارشناسان هم معتقدند خطر کناره گیری 

نخست وزیر از قدرت، دیگر مرتفع شده است.
بازگشت آرامش به بغداد و بصره

خبرهای دریافتی از آرام شدن اوضاع در شهرهای بغداد 

تظاهرات شامگاه جمعه مقابل ساختمان استانداری بصره، تا 
حدودی به خشونت نیز کشیده شد.

عالوه بــر بغداد و بصره، آرامش بــه بندر »ام القصر« در 
جنــوب عراق نیز بازگشــت. معترضان پــس از گفت و گو با 
استاندار، گذرگاه های این بندرگاه را باز کرده اند. یک مسئول 
عراقی خاطر نشان کرد که پس از باز شدن مسیرهای منتهی 
به ام القصر، کامیون ها وارد این بندر شده و بارگیری را از سر 
گرفته اند. بندر ام القصر یکی از بزرگ  ترین بندرهای تجاری 
عراق اســت و بر اســاس گزارش های رســمی، بسته شدن 
مسیرهای منتهی به این بندر، موجب شده که شش میلیارد 

دالر خسارت به عراق وارد شود. 
حمایت اربیل از عبدالمهدی

»مســرور بارزانی« نخســت وزیر اقلیم کردستان عراق، 
اعالم کرد، عبدالمهدی مقصر تمامی وضعیت موجود نیست.
بــه گزارش خبرگزاری فــارس، بارزانی وضعیت کنونی 
عراق را بســیار نگران  کننده توصیف کرد و گفت: ما حامی 
مطالبات قانونی تظاهر کنندگان هســتیم، ولی عبدالمهدی 
مقصر تمامی وضعیت کنونی نیست، بلکه این وضعیت معلول 

مشکالت چند سال گذشته است.
بارزانــی درباره روابط اربیل و بغداد هم گفت که وی در 
آغاز تشــکیل دولت، برای ابراز حسن نیت، به بغداد سفر و 

پیشنهاداتی را ارائه کرده بود.

و بصره حکایت می کند؛ به گونــه ای که هیچ درگیری بین 
معترضان و نیروهای امنیتی گزارش نشده است.

بــه گزارش خبرگــزاری فارس، مناطق مختلف شــهر 
بغداد دیروز آرام بود، هر چند در این شهر جسته و گریخته، 
تظاهرات هم برگزار شــده است. از بصره نیز خبر رسید که 
دیروز این شهر آرام بوده و هیچ درگیری گزارش نشده است. 

از  مرجع عالی شــیعیان عــراق بــار دیگر 
خواسته های مردم این کشــور در مبارزه با فساد 
حمایت کرد و هم زمان، از معترضان نیز خواست که 

از توسل به خشونت احتراز کنند.    
الکربالیی« نماینده آیت اهلل سیســتانی،  »عبدالمهدی 
در خطبه های نماز جمعه شــهر »کربال«، مواضع ایشــان را 
در ارتباط با تحوالت جاری عراق بیان کرد و اظهار داشــت، 
برخی از نیرو های داخلی و خارجی قصد دارند از اعتراضات 
جاری برای تحقق اهداف خود سوءاستفاده کنند. به همین 
خاطر، معترضان باید در قبال عوامل منحرف کننده جنبش، 

آیت اهلل سیستانی خطاب به معترضان؛
توسل به خشونت جایز نیست

رخدادهای عراق و خشونت ها دارند و برخی طرف ها برای 
سوءاســتفاده از تظاهرات تالش می کنند و معترضان باید 

نسبت به این تالش ها هوشیار باشند.

هوشیار باشند. نماینده آیت اهلل سیستانی همچنین، از نیرو های 
مســلح عراق به خاطر مبارزه با گروه تروریستی داعش، تقدیر 
کرد و گفت که آنها حق بزرگی به گردن مردم عراق دارند. وی 
از تظاهرکنندگان نیز خواست، از توسل به خشونت بپرهیزند. 
الکربالیی از دولت نیز خواســت، پاســخگوی خواســته های 

تظاهرکنندگان عراقی طبق نقشه راه پیشنهادی باشد.
به گزارش جماران، نماینده آیت اهلل سیستانی همچنین، 
نســبت به برخی تالش ها برای سوءاستفاده از اوضاع داخلی 
عراق با هدف ضرر زدن به منافع ملی این کشــور هشدار داد. 
وی گفت، برخی طرف های داخلی و خارجی نقش پر رنگی در 

ناتو دچار مرگ مغزی شد
اعضاء به اختالف خوردند

»مرگ  به  فرانســه  رئیس جمهور  صریح  اذعان 
مغزی سازمان ناتو«، اعضای این سازمان نظامی را به 

اختالف انداخته است.
اختالفات بین ســران ناتو چند سالی است از جلسات 
ســری به تریبون های رسمی کشیده شده. »دونالد ترامپ« 
طی سه سال گذشته بارها اعالم کرده آمریکا نمی تواند یک 
تنه هزینه های ناتو را به دوش بکشد و اگر اعضا کاری نکنند 
خروج آمریکا از ناتو در دســتور کار قــرار خواهد گرفت. از 
طرفی سران کشورهای اصلی عضو ناتو مثل فرانسه و آلمان 
نیز خواستار تشکیل »ارتش اروپایی« به جای »ناتو« شده اند 
که معنای دیگر آن کاهش وابستگی اروپا به ناتوی تحِت امِر 
آمریکا تلقی می شــود. این روزها حتی زمزمه اخراج ترکیه، 
بزرگترین ارتش ناتو از این سازمان به دلیل عملیات نظامی 

در شمال سوریه به گوش می رسد.
»امانوئل ماکــرون«، رئیس جمهور فرانســه حاال و در 
جدیدترین موضع گیری خود علیه این ســازمان، با اشــاره 
به »نابســامانی و ناهماهنگی های موجود در بطن سازمان 
ناتو« از آنچه وی »مرگ مغزی ناتو« خواند به شــدت ابراز 
تاسف کرده اســت. ماکرون در مصاحبه با نشریه انگلیسی 
»اکونومیســت« گفته: »چیزی که شاهد آن هستیم، مرگ 

مغزی ناتو است. شما شاهد هیچ هماهنگی یا تصمیم گیری 
راهبردی بین آمریکا و متحدان ناتو نیســتید. هیچ! عالوه بر 
این، می بینید که ترکیه به عنوان یکی دیگر از متحدان ما در 
ناتو در حال انجام اقدامات ستیزه جویانه در منطقه ای است 
که منافع ما در خطر است... با توجه به بی تعهدی آمریکا در 
 قبال ناتو، کشورهای اروپایی نباید برای دفاع از خود به آمریکا 

اتکا کنند«.
رئیس جمهور فرانســه در پاســخ به این سؤال که »آیا 
هنوز به ماده پنجم پیمان ناتو بــاور دارید یا خیر؟« گفته: 
»نمی دانم. اما فردا )در آینده( ماده پنج چه معنایی خواهد 
داشــت؟«  ماده پنج با عنوان »دفاع جمعی« بیان می دارد 
حمله به یک متحد ناتو، حمله به کل کشورهای ناتو است.

تردید ماکرون درباره اثربخشــی ناتو و پیشنهاد او مبنی بر 
اینکه کشورهای اروپایی عضو این ائتالف باید درباره وضعیت 
موجود به ارزیابی های مجدد بپردازند در شــرایطی مطرح 
شــده که نمایندگان این ائتالف قرار است اوایل ماه آینده 

میالدی در انگلیس نشستی برگزار کنند.
واکنش آمریکا و آلمان

اظهــارات ماکرون در مــورد مرگ مغزی ناتو خشــم 
مقامات آلمان و آمریکا را برانگیخته اســت. »آنگال مرکل«، 
صدراعظــم آلمان در کنفرانس خبری مشــترک با »ینس 
استولتنبرگ«، دبیرکل ناتو با انتقاد از اظهارات رئیس جمهور 
فرانســه پرداخته و گفته: »سخنان تند ماکرون غیرضروری 
بود. حتی اگر مشکالتی داشته باشیم باید در کنار هم باشیم. 
همکاری دو سوی آتالنتیک )آمریکا و اروپا( برای ما ضروری 
است«. دبیرکل ناتو نیز سخنان مرکل را تأیید کرد و گفت: 
»وحدت اروپا نمی تواند جایگزین وحدت دو سوی آتالنتیک 
شــود. اتحادیه اروپا بدون دریافت کمک از بیرون نمی تواند 
از اروپا دفاع کند«. وی همچنین هشــدار داد بعد از خروج 
انگلیــس از اتحادیه اروپا، حدود ۸0 درصد از بودجه دفاعی 
ناتو توسط کشــورهای غیرعضو اتحادیه اروپا تأمین خواهد 
شــد. دبیرکل ناتو از آلمان به عنــوان »قلب ناتو« یاد کرد 

و از اقــدام برلین در افزایش هزینه های نظامی این کشــور 
استقبال کرد.

»مایــک پمپئــو«، وزیر خارجــه آمریکا نیــز در یک 
کنفرانــس خبری در شــهر »الیپزیگ« آلمــان به همراه 
»هایکوماس«، وزیر خارجه آلمان گفت: »من فکر می کنم 
ناتو همچنان مهم و با اهمیت حیاتی باقی مانده و این نهاد 
را شاید بتوان یکی از مهم ترین شراکت های راهبردی بسیار 
مهم در کل تاریخ ثبت شــده بشریت دانست«. هایکو ماس 
وزیــر خارجه آلمــان نیز در ایــن کنفرانــس مطبوعاتی 
 گفــت: »من فکــر نمی کنم که ناتو مبتال بــه مرگ مغزی 

باشد«.
استقبال روسیه

در نقطــه مقابل روســیه روز پنجشــنبه از ســخنان 
رئیس جمهور فرانســه اســتقبال کرد.»ماریــو زاخارووا«، 
ســخنگوی وزارت خارجه روســیه گفت: »ناتــو به مرگ 
مغزی دچار شده. این مسئله تعجب آوری نیست، اما آنچه 
تعجب آور اســت اینکه یکی از ســران ناتو آن را بر سر زبان 
آورده.«این مقام روس همچنین تصریح کرد مســکو هم از 
مدت ها پیش همین واقعیت را البته به زبانی دیپلماتیک تر 

بر سر زبان آورده بود.

به  با اشاره  الجزائری  نگار  روزنامه   و   اندیشــمند 
شخصیت واالی »سید حسن نصراهلل« ، تصریح کرد: او 
مرد بزرگی است و اگر در میان غربی ها بود، تقدیسش 

می کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس، »یحیی ابوزکریا« اندیشمند 
و روزنامه نگار الجزائری در حســاب توئیتــری خود به بیان 
دیدگاهش درباره شخصیت دبیرکل حزب اهلل لبنان پرداخت 
و در باره او نوشــت:»از من پرسیدند که نظرت درباره حسن 
نصراهلل چیســت؟ گفتم: مرد بزرگی اســت، اگــر در میان 
صهیونیســت ها بود، او را رهبر خود می کردند، اگر در میان 
غربی ها بود، او را تقدیسش می کردند، اگر در میان بودایی ها 

بود، تا مقام قداســت او را باال می بردند، اما او در میان اعرابی 
است که جدش »علی بن ابی طالب« )ع( را کشتند و جدش 
»حسین« )ع( را ســر بریدند، اعراب دوستدار ذلت و خواری 

هستند نه عزت.  
این اندیشمند الجزائری همچنین، به حضور سید حسن 
نصــراهلل در عرصه هــای جهاد و مبــارزه در جنوب لبنان و 
البقاع اشــاره کرد و نوشت: زمانی که او شخصا در پایگاه های 
جهاد علیه صهیونیســت ها و تکفیری ها حضور داشــت، در 
لبنان کسانی به او ناسزا می گفتند که خودشان ثروت ملت و 
بیت المال را به سرقت می بردند، حال آنکه او از لبنان، ناموس 

و کرامت آن دفاع می کرد.

اندیشمند الجزائری:  نصراهلل اگر در میان غربی ها بود
او را تقدیس می کردند

پس از گذشت 4 ماه از بمباران اردوگاه پناهجویان 
در شــرق طرابلس که جان 53 غیر نظامی بی گناه را 
گرفت و حدود 130 نفر را راهی بیمارستان کرد، یک 
رسانه انگلیسی از نقش امارات در این جنایات پرده 

برداشته است.
تیرماه گذشته شلیک یک موشک از سوی یک جنگنده 
به سمت اردوگاه پناهجویان در شرق لیبی، 53 نفر را به کام 
مرگ کشاند و 130 نفر را زخمی کرد. هیچ کس مسئولیت 
این جنایت را بر عهده نگرفت و طرفین یکدیگر را مقصر این 
جنایــت هولناک معرفی کردند. این حمله هوایی در منطقه 
»تاجورا« واقع در شــرق طرابلس، پایتخــت لیبی رخ داد. 
بالفاصله پس از کشتار پناهجویان بیگناه، سخنگوی سازمان 
ملل خواســتار تحقیق کامل و فوری درخصوص این حادثه 
شــد. اکنون پس از گذشــت 4 ماه، بی بی سی اعالم کرده 

تحقیقات ســازمان ملل به اطالعات محرمانه ای دست یافته 
که ثابت می کند این بمباران به دســت جنگنده های اماراتی 
رخ داده اســت. امارات مثل فرانسه و آمریکا در کنار »ژنرال 

حفتر« می جنگد!
طبــق این گزارش، در گزارشــی که به طــور محرمانه 
روز چهارشنبه گذشــته به شورای امنیت تحویل داده شده 
جزئیاتی از این اتفاق به رشــته تحریر درآمده که در آن به 
نقش امارات اشاره شده است. مقامات اماراتی اما تا کنون به 
سؤاالت در این باره پاسخ نداده اند. کمیساریای عالی حقوق 
بشــر ســازمان ملل در گفت و گو با »بی بی سی«، حمله این 
جنگنده بــه اردوگاه پناهجویان را یــک »جنایت جنگی« 
دانسته و گفته اغلب کشته شدگان مهاجران آفریقایی بودند 
که قصد مهاجرت به اروپا را داشته اند! این حمله از نظر تعداد 
کشته شدگان و زخمی ها از زمان آغاز حمله نظامی نیروهای 

ژنرال »خلیفه حفتر« به »طرابلس« بی سابقه بوده است.
دولت وفاق ملی مســتقر در طرابلــس به رهبری »فائز 
ســراج« پیش از این گفته بود این حمله کار امارات اســت. 
در گزارش ســازمان ملل همچنین آمــده: »در زمان حمله، 
تعداد نا مشــخصی جنگنــده  »میــراژ ۹–2000« که فقط 
امــارات متحده عربی از آنها اســتفاده می کند در دو پایگاه 
هوایی »الخادم« و »الجفره« دیده شــده اســت«. نیروهای 
»خلیفه حفتر« از هفت ماه پیش حمالت خود به طرابلس را 
با هدف تصرف این شهر آغاز کرده است. سازمان ملل دولت 
وفاق ملی را تنها نهاد قانونی در لیبی می داند. طبق گزارش 
ســازمان ملل طی هفت ماه گذشــته که از این درگیری ها 
گذشــته حدود 10۹3 نفر کشــته و 57۶2 نفــر از جمله 
غیرنظامیان زخمی شــده اند.در این میان 120 هزار نفر نیز 

آواره شده اند. لیبی یک کشور نفت خیز است!

بی بی سی پس از 4 ماه اعالم کرد 

بمباران اردوگاه پناهجویان در شرق لیبی کار امارات بود

سرویس خارجی-
وزارت دادگستری آمریکا می گوید، عربستان دو 
کارمند توئیتر را به استخدام خود درآورده تا اطالعات 
شخصی مخالفان خود که دارای حساب در این شبکه 
اجتماعــی  بودند جمع آوری کننــد و در اختیار آنها 

دهند. قرار
پــس از رســوایی »فیس بــوک« که به جاسوســی از 
کاربرانش متهم شده بود، حاال نوبت به توئیتر رسیده است. 
کار فیس بوک تا جایی پیش رفته بود که »مارک زاکربرگ« 
مدیر آن مجبور به پاسخگویی در مجلس سنای آمریکا شد. 
ماجرای توئیتر هم بغرنج اســت و وزارت دادگستری آمریکا 

مستقیم پیگیر این مسئله است.
وزارت دادگســتری آمریکا چند نفــر را متهم کرده که 
به صورت غیرقانونی در راســتای منافع مقامات ســعودی 
به جمــع آوری اطالعات از توئیتر می پرداختند. بر اســاس 
اعــالم وزارت دادگســتری آمریکا، متهمــان به جمع آوری 
اطالعات خاص از کاربران توئیتری مخالف دولت عربســتان 
می پرداختنــد و متهمــان تحت نظــر و راهنمایی مقامات 

سعودی در آمریکا فعالیت می کردند.

دو کارمند »توئیتر« در قبال فروش اطالعات
از آل سعود پول می گرفتند

روزنامه »واشنگتن پســت« نیز، پنجشنبه، گزارش داد 
این اتهامات علیه کارمندان ســابق توئیتــر یک روز پس از 
دســتگیری »احمد ابویامــو« از کارمندان ســابق توئیتر و 
شهروند آمریکایی روی می دهد که متهم به جاسوسی درباره 
حســاب های سه کاربر اســت. یکی از حساب های توئیتری 
که این کارمند ســابق توئیتر درباره آن جاسوسی می کرده 
به بحث درباره فعالیت های داخلی مقامات ارشــد ســعودی 

می پرداخته است.
»علی الزباره« دومین کارمند توئیتر بوده که شهروندی 
سعودی اســت و متهم به دسترســی به اطالعات شخصی 
بیش از ۶ هزار حســاب توئیتری در ســال 2015 به نیابت 
از عربستان است. دادســتان های آمریکا می گویند  سومین 
شــخص، »احمد المطیری« اســت که کارمند توئیتر نبوده 
اما شهروندی ســعودی است که به عنوان یک واسطه میان 
مقامات ســعودی و کارمندان توئیتر فعالیت می کرده است. 
او همچنین متهم به جاسوســی اســت. البتــه،  »الزباره« و 

»المطیری« در حال حاضر در عربستان حضور دارند.
جالب آن که وزارت دادگستری آمریکا تأکید کرده رفتار 
و اقدامات متهمان بر خالف آزادی بیانی است که آمریکا بر 

اساس آن ایجاد شده اســت؛ اما به نظر نمی رسد که آزادی 
بیان برای آمریکایی ها به قدری گران بها باشــد که برای آن 
روابط با گاو شــیرده خود یعنی عربستان را تحت شعاع قرار 

دهد!

اعتصاب خدمه پرواز »لوفت هانزا« 
صدها پرواز را لغو کرد

در پی اعتصاب خدمه پرواز شــرکت هواپیمایی 
آلمانی »لوفت هانزا« حدود 700 پرواز این شرکت روز 
پنجشــنبه و 600 پرواز نیز روز جمعه لغو و در نتیجه 

صدها هزار مسافر در سراسر جهان سرگردان شدند.
در پی جدال میان شــرکت هواپیمایــی »لوفت هانزا« و 
اتحادیه نمایندگان خدمه پرواز درخصوص شــرایط نامساعد 
کارکنــان هواپیمایی، ایــن اعتصابات در یکــی از بزرگترین  
شرکت های هواپیمایی کلید خورد و در مجموع حدود 1300 
پرواز را لغو کرد. آن طور که خبرگزاری »اسپوتنیک« نوشته، 
کارکنان »لوفت هانزا« چندین ماه اســت که با این شــرکت 
درخصوص شــرایط کاری و وضعیت حقوقی خود در جدال و 
خواستار افزایش حقوق خوداند، اما این شرکت می گوید موفق 
به دستیابی به توافق لحظه آخری با خدمه پرواز نشده و همین 

مسئله به اعتصاب کارکنان این شرکت منجر شده است.
دادگاهــی در »فرانکفــورت«، محــل دفتر شــرکت 
»لوفت هانــزا«، طی حکمی اعتصاب کارکنان این شــرکت 
هواپیمایی را »قانونی« اعالم کرده اســت. این شــرکت در 
یک درخواســت فوری از دادگاه »فرانکفورت« خواسته بود 
مانع این اعتصاب شــود اما دادگاه ضمن قانونی خواندن این 
اعتصاب اعالم کرد که این اقدام با قانون کار و توافق های دو 
طرف مغایرت ندارد. گفته می شود این اعتصاب که صدهاهزار 
مسافر را در سرتاسر جهان سرگردان کرده، تا پایان روز شنبه 

ادامه خواهد یافت و امکان تمدید آن هم وجود دارد.


