
بازداشت 340/000 فلسطینی
از زمان انتفاضه سنگ تاکنون

یک مرکز فلسطینی در ســالروز انتفاضه سنگ 
اعالم کرد، از زمان این انتفاضه در سال 1987 تا کنون، 
بیش از 340 هزار فلسطینی به دست نظامیان  اشغالگر 

صهیونیستی بازداشت شده اند.
»ریاض االشــقر« ســخنگوی رســانه ای مرکــز ویژه 
پژوهش های اسرای فلســطین اعالم کرد، سیاست بازداشت 
فلسطینی ها که از زمان  اشغال فلسطین در ۱۹۴۸ تا کنون به 
حدود یک میلیون نفر رسیده، در تحقق اهداف خود شکست 

خورده و نتوانســته ملت فلســطین را از ادامه مقاومت برای 
آزاد سازی سرزمین باز دارد.

االشــقر در سالروز انتفاضه اول فلسطین همچنین اعالم 
کرد، از انتفاضه ســنگ در ســال ۱۹۸۷ تا کنون ۳۴۳ هزار 
نفر بازداشــت شــده اند و بازداشــت به ابزار ســرکوب رژیم 
صهیونیســتی تبدیل شده است. انتفاضه اول فلسطین که به 
انتفاضه سنگ شهرت یافت از سال ۱۹۸۷ آغاز شد و تا زمان 

امضای توافق اسلو در ۱۹۹۳ ادامه پیدا کرد.

استفاده از تجهیزات و نرم افزارهای خارجی
در ادارات دولتی چین ممنوع شد

بر اساس دستور دولت پکن، ادارات و نهادهای دولتی 
چین باید طی سه ســال همه تجهیزات و نرم افزارهای 
کامپیوتری خارجی را جمع کننــد. در صورت عملیاتی 
شــدن این فرمان، شــرکت های چندملیتــی آمریکا ، 

آسیب های فراوانی می بینند.
دولت چین ادارات و نهادهای دولتی این کشور را مکلف کرد 
که طی سه سال آتی همه نرم افزارهای کامپیوتری خارجی را از 
دور فعالیت های خود خارج کنند. این نخستین دستور علنی پکن 

برای محدود کردن استفاده چین از تکنولوژی خارجی، گامی در 
جهت اســتقالل و افزایش تکیه به فناوری داخلی است. روزنامه 
»فایننشال تایمز« در ارتباط با این اقدام پکن، تخمین زده است 
که در اجرای این طرح، ۲۰ تا ۳۰ میلیون دســتگاه تجهیزات و 
سخت افزار باید جایگزین شوند و این کار احتماال از سال ۲۰۲۰ 
آغاز خواهد شد. به گفته تحلیلگران، ۳۰ درصد از روند جایگزینی 
این تجهیزات در ســال ۲۰۲۰ و ۵۰ درصد آن در سال ۲۰۲۱ و 

۲۰ درصد باقی مانده در سال ۲۰۲۲ صورت خواهد گرفت.
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آغاز عملیات مبارزه با فساد در عراق
تعقیب قضایی ده ها نماینده و مسئول فاسد

بر اساس اصالحات جدیدی که دولت سعودی آن را به 
تصویب رســاند، از این پس در رستوران ها، زنان و مردان 

می توانند از یک در وارد شوند!
»محمد بن ســلمان« ولیعهد ســعودی طی دو سال گذشته 
مجموعه ای از اصالحات را در عربســتان به اجرا در آورده اســت؛ 
دعــوت از خوانندگان زن، برگزاری کنســرت های مختلط، آزادی 
رانندگــی برای زنان و محدود کــردن علمای وهابی، از جمله این 
اصالحات به شمار می رود. جدای از اینکه بن سلمان این اصالحات 
نمایشــی را برای هموار کردن مسیر در جهت پادشاه شدن انجام 
داده است، اما یک نکته بسیار مهم دیگری در ورای این اصالحات 
وجود دارد؛ اصالحاتی که در عربستان در حال اجرا شدن است، به 
قدری مضحک و خنده دار اســت که اعالم آنها با خنده مخاطبان 
مواجه می شود. چرا که این اصالحات جزو روندهای عادی حتی در 
کشــورهای بسیار عقب افتاده است. به عنوان مثال، رانندگی برای 
زنان یک امر بســیار معمولی بوده، اما در عربســتان به عنوان یک 
دستاورد معرفی می شــود. به همین دلیل است که بسیاری رژیم 
آل ســعود را یک رژیم قرون وســطایی می دانند. اما در ادامه این 
اصالحات خنده دار، زنان و مردان ســعودی از این به بعد می توانند 

از یک در وارد رستوران ها شوند!
مقامات ســعودی اعالم کرده اند که دیگر رســتوران ها را ملزم 
نمی کنند که برای زنان و مردان درهای ورودی جداگانه اختصاص 
دهند. با این حال، در دیگر اماکن از جمله بیمارستان ها و ادارات، 

درهای ورودِی جداگانه همچنان پابرجاست.
به نوشــته بی بی ســی عربی، وزارت امور شــهری و روستایی 
ســعودی این بخشــنامه را صادر کرده و این اقدام با هدف کاهش 
محدودیت ها برای زنان و مردان صورت گرفته است. هرچند در حال 
حاضر بسیاری از رستوران ها و قهوه خانه ها، مدت هاست که درهای 
جداگانه برای زنان و مردان را برچیده اند. با این حال، اگر رستورانی 
بخواهد همچون گذشــته، درهای ورودی جداگانه را داشته باشد، 
منعی ندارد. در عربستان برای سال ها زنان و مردان اجازه نداشتند 
از یک در وارد رســتوران ها و قهوه خانه ها شوند و نهاد »هیئت امر 
به معروف و نهی از منکر« به شدت بر این مسئله نظارت می کرده 
اســت. اما از زمانی که بن سلمان روی کار آمد، این نهاد دینی نیز 
به مرور تضعیف شده و اکنون دیگر حضور و بروز چندانی ندارد. با 
این حال، سخنگوی وزارت امور شهرداری ها توضیح نداده است که 
آیا مردان و زنان می توانند بر ســر یک میز هم بنشینند و آیا این 

مورد نیز نیاز به بخشنامه  جدیدی دارد؟

موسسه صلح استکهلم خبر داد

درآمد 246 میلیارد دالری آمریکا
از بازار سالح در سال 2018

طبق مطالعه جدید یک  اندیشکده سوئدی، 100 شرکت بزرگ 
تسلیحاتی بار دیگر فروش خود را افزایش داده اند و آمریکا در 
این میان با درآمد 246 میلیارد دالری از بازار ســالح در سال 

2018، سردمدار است. 
تولید و فروش تسلیحات در جهان با سرعت به پیش می رود. موسسه 
تحقیقاتی صلح بین المللی استکهلم روز دوشنبه در گزارشی اعالم کرد 
فروش سالح در جهان در سال ۲۰۱۸ در بازاری که آمریکا بر آن سلطه 
دارد، به اندازه ۶/۴ درصد افزایش یافته است.۱۰۰ تولید کننده سالح در 
جهان با ۴۲۰ میلیارد دالر گردش مالی موضوع این تحقیق است. صنعت 
تسلیحات آمریکا که ۵۹ درصد بازار فروش سالح را در اختیار دارد، در 
راس ایــن تجارت قرار دارد و گردش مالی آن بالغ بر ۲۴۶ میلیارد دالر 

است که در مدت یک سال هفت درصد رشد داشته است.
بر اســاس این گزارش، شــرکت های آمریکایی از راهبرد »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریکا، که می خواهد قدرت دفاعی کشــورش را 
به منظور تقویت موضع این کشور در برابر روسیه و چین نو سازی کند، 
سود می برند. روسیه نیز پیش از انگلیس با ۴/۸ درصد و فرانسه با ۵/۵ 
درصد ســهم بازار، دومین جایگاه تولیدکنندگان بزرگ تسلیحات را با 

در اختیار داشتن ۶/۸ درصد سهم بازار  به خود اختصاص داده است.
 به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، »اود فلــوران« مدیر برنامه 
تسلیحات موسسه تحقیقاتی صلح بین المللی استکهلم، در گفت وگو با 
خبرگزاری فرانسه اعالم کرد: »در مدت یک سال، با توجه به سطح باالی 
فروش سالح های آمریکایی، این افزایش قابل توجه است. در اروپا نیز باید 
دو شرکت بین قاره ای ایرباس و ام ب دی ای را به حساب آورد که با توجه 
به بحران های مسلحانه جاری و تنش های مهمی که در بسیاری از مناطق 

در جریان است از تقاضای رو به رشدی بهره می برند.«
این موسسه اعالم می کند در این تحقیق سهم چین در بازار فروش 
ســالح با توجه به اینکه داده های در دسترس درباره آن به اندازه کافی 
وجود ندارد، لحاظ نشــده است. با وجود این، این موسسه معتقد است 
چین می تواند سه تا هفت شرکت در میان ۱۰۰ شرکت بزرگ تولیدکننده 
تسلیحات جهان را در اختیار داشته باشد. چین از سال ۲۰۱۳ هر سال 
۹/۱ درصد تولید ناخالص خود را به بخش دفاعی تخصیص داده است.
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ترامپ کره شمالی را تهدید کرد
پیونگ یانگ: چیزی برای از دست دادن نداریم

اصالحات جدید بن سلمان: زنان و مردان
می توانند از یک در تردد کنند!

افزایش فشارهای داخلی به ترامپ
به دنبال عملیات تروریستی افسر سعودی در فلوریدا

به دنبال اقدام تروریستی یک افسر سعودی 
در پایگاه نظامی فلوریدای آمریکا، که به هالکت 
به دولت  انجامید، فشارها  آمریکایی  افسر  چهار 
»دونالــد ترامپ« برای تجدید نظــر در روابط با 

آل سعود، باال گرفت.
روز جمعه یک افسر سعودی در پایگاه نظامی فلوریدا 
به روی نظامیان آمریکایی آتش گشــود؛ چهار افسر را 
کشت و هشت نظامی دیگر را مجروح کرد. وی پیش از 
حمله، در شبکه های اجتماعی متنی را منتشر کرده و از 
سیاســت شرورانه آمریکا انتقاد کرده بود. در پایگاه های 
نظامی آمریکا گاه به گاه تیراندازی صورت می گیرد، ولی 
این نخستین بار اســت که یک افسر خارجی، با ملیت 
ســعودی، بر روی افسران آمریکایی آتش گشوده است. 
پنتاگون بعد از این تیراندازی اعالم کرد که افسر سعودی 
یک تروریست بوده و حمله نیز با انگیزه های تروریستی 

انجام شده است.
بالفاصله پس از وقوع این اتفاق،»ملک سلمان« شاه 
و»محمد بن سلمان« ولیعد سعودی، تالش گسترده ای 
را شروع کردند تا رضایت ترامپ را جلب کرده و از تبعات 
این جنایت بکاهند، اما همزمان فشار های داخلی به دولت 
آمریکا برای تجدید نظر در روابط با عربستان نیز باال گرفته 
است. از سوی دیگر، درخواست هایی نیز در کنگره مبنی 

بر متوقف کردن برنامه های آموزش افسران سعودی در 
آمریکا مطرح شده است.

بر اســاس گزارش »بلومبرگ«، »مت گیتس« عضو 
مجلس نمایندگان و سناتور »لیندسی گراهام« یکشنبه 
اعالم کردند پس از محرز شدن تروریستی بودن تیراندازی 
یک تبعه ســعودی در پایگاه نظامی آمریکا در فلوریدا،  
پنتاگون باید به طور موقت، آموزش نظامی دانشــجویان 
سعودی را تعلیق نماید.گیتس همچنین در برنامه دیگری، 

تاکید کرد: »باید تا وقتی درباره روند بررســی )در حوزه 
امنیتی( خود اطمینان پیدا نکردیم، از ورود دانشجویان 
عربستانی به داخل آمریکا جلوگیری کنیم«. این قانونگذار 
آمریکایی از گفت وگو با سفیر عربستان در آمریکا بعد از 
این حادثه خبر داد و گفت: »از دولت سعودی خواسته  ایم 
در این ماجرا دخالــت نکند، چون این حادثه مربوط به 
گروهی در عربستان است که ما از آنها اطالعاتی داریم. اگر 
افرادی از این کشور به طور احتمالی از طریق برنامه ریزی 

مالی و غیره در این حادثه دست داشته باشند، آنگاه انتظار 
داریم دستگاه اطالعاتی ســعودی  با ما همکاری کند.« 
لیندسی گراهام نیز در رابطه با حادثه تروریستی فلوریدا، 
به »فاکس نیوز« گفت: »عربســتان سعودی یک متحد 
است، اما اینجا واقعاً اتفاق بدی افتاده و باید مجددا روند 
 آموزش دانشجویان سعودی در آمریکا را بررسی کنیم«. 
»تی جی دوکلو« سخنگوی کارزار انتخاباتی»جو بایدن« 
نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰، نیز 
در این باره گفت: دولت ترامپ یک چک سفید امضا برای 
پادشــاهی سعودی نوشته است تا با مصونیت در سراسر 
جهــان به اقدامات خود ادامه دهد. بایدن افزود که او در 
صورت پیروزی در انتخابات در روابط با عربستان سعودی 
تجدیدنظر خواهد کرد تا مطمئن شود مقامات ریاض به 
طور کامل پایبند به ارزش های آمریکایی و اولویت های ما 
هستند. معاون وزیر خارجه آمریکا در دولت »باراک اوباما« 
نیز از مواضع ترامپ درباره حادثه تروریســتی تیراندازی 
شــهروند سعودی به سربازان آمریکایی در فلوریدا انتقاد 
کرد. وی در حساب توئیتری خود با طعنه به ترامپ نوشت: 
»در کمتر از ۲۴ ساعت ترامپ از سعودی ها حمایت کرد، 
نه از ســربازان ما،... و ساده لوحانه گفت که کیم جونگ 
اون)رهبر کره شــمالی( آن قدر چیز برای از دست دادن 
دارد که خطر نمی کند و دست به آزمایش جدید نمی زند.« 

سرویس خارجی-
میلیون ها فرانســوی به دنبال ادامه اعتصاب 
سراسری این کشــور، گرفتار تبعات سنگین این 
اعتصاب شده اند طوری که رسانه های فرانسه برای 
توصیف هرج و مرج حاکم بر این کشور در روز گذشته 

از واژه »دوشنبه سیاه« استفاده کردند.
اعتصاب سراســری در فرانسه که از پنج شنبه هفته 
گذشــته شروع شــده همچنان ادامه دارد. روز پنج شنبه 
کارگــران بخش های دولتــی و خصوصــی در اعتراض 
بــه اصالحات ریاضتــی جدید دولت ماکــرون در قانون 
بازنشستگی دســت از کار کشیدند. ماکرون معتقد است 
سیســتم فعلی مستمری بازنشســتگان بسیار پرهزینه و 
ناعادالنــه اســت و وی قصد دارد با اجــرای تغییراتی در 
قوانین و مقررات بازنشســتگی، امتیازات فردی شاغالن 
برخــی از حرفه ها را لغو کند تا ســنوات کاری برای همه 

گروه ها افزایش پیدا کند. 
کارگــران بخــش حمل ونقل ریلی امــا نظر دیگری 
دارند و تهدید کرده بودند که اعتصاب را تا روز دوشــنبه 
)دیروز( ادامــه خواهند داد، که دادند. معلمان، کارمندان 
فرودگاه ها، وکال، زباله جمع کن ها، بیمارستان ها، مدارس، 
متــرو، نیروهای پلیس و راننده هــای کامیون ها نیز برای 
نشان دادن عصبانیت خود از طرح اصالحات بازنشستگی 
امانوئل ماکرون، دست از کار کشیده و به اعتصاب پیوستند.

دیروز نیز بــا ادامه اعتصاب در سیســتم حمل ونقل 
عمومی، میلیون ها فرانســوی گرفتار تبعات ســنگین این 
اعتصاب شــدند طــوری که برنامه لغو گســترده حرکت 
قطارهای درون شهری و اختالل در تردد در پاریس موجب 
شد تا برخی رسانه های این کشور دوشنبه را »دوشنبه سیاه 
پاریس« نامگذاری کنند. بر اساس گزارش وبگاه »لوکال« 
اعتصابات سراسری همانند روز جمعه ادامه داشت و خطوط 
متــرو خدمات خود را کاهش دادند. خطوط اتوبوســرانی 

پاریس نیز خدمات خود را کاهش دادند و شمار اتوبوس ها 
نیز به نصف کاهش یافت. بر اساس این گزارش در روزهای 
گذشــته اعتصاب های سراسری مدارس پاریس را تعطیل 
و  شــهروندان پایتخت فرانسه را با مشکل جدی تردد در 
سطح شهر مواجه کرد. در پاریس، موزه معروف »لوور«  چند 
سالن خود را تعطیل کرد و سالن اپرا و چند تئاتر این شهر 
نیز برنامه های خود را لغو کردند. گفته می شود در تظاهرات 
سراسری پنجشنبه دست کم ۸۰۰ هزار نفر شرکت داشتند. 

امانوئل ماکرون مصمم است به رغم آسیب گسترده ای که به 
دنبال اعتصاب ها در سراسر فرانسه به شبکه حمل ونقل این 
کشور وارد شده، روند اجرای اصالحات ریاضتی را ادامه دهد.
به گزارش ایسنا، رئیس جمهور فرانسه و ادوار فیلیپ، 
نخست وزیر این کشور برای ادامه روند اصالحات با حضور 
وزرای ارشــد کابینه این کشــور تشــکیل جلسه دادند. 
این جلســه به رغم چهار روز اعتراضــات متوالی برگزار 
شــد که حمل ونقل عمومی را در این کشــور فلج کرده 
اســت. هماهنگ کننده ماکرون در امور اصالحات حقوق 
بازنشستگی قرار است نتیجه چندین ماه مشاوره و بررسی 
درخصــوص این طرح را اعالم کند و روز چهارشــنبه نیز 
جزییــات آن را بیان خواهد کــرد. اتحادیه  های کارگری 
اعــالم کرده  اند که تا زمانی که رئیس جمهور، برنامه  های 
اصالحی اش مبنی بر قوانین بازنشستگی را پس نگیرد، به 
اعتصاب شــان ادامه می دهند. کارمندان شرکت راه  آهن 
فرانسه نیز گفته اند به اعتصاب شان ادامه می دهند و مهلت 
اعتصاب  شان را برای ۲۴ ســاعت آینده تمدید کرده  اند. 
انجمن قطار های شهری دولتی از مسافران خواسته است 
تا سفر شان را به تعویق بیاندازند. به گفته شرکت راه آهن 
دولتی فرانسه، در حال حاضر تنها ۱۵ درصد از قطارهای 
مسیرهای بین شهری طبق برنامه حرکت می کنند وزندگی 
عمومی و حمل ونقل درون شهری از روز پنج شنبه مختل 
شده است. در پاریس ۹ خط مترو همچنان مسدود است.

اعتصاب وارد روز پنجم شد

میلیون ها فرانسوی گرفتار تبعات سنگین اعتصاب سراسری 

سفر نتانیاهو به پرتغال
با 11 چمدان لباس جنجال به پا کرد

به دنبال سفر »بنیامین نتانیاهو« به پرتغال با 11 چمدان، 
رسانه های رژیم صهیونیستی به انتقاد از نخست وزیر پرداخته 

و اقدام او را حیف و میل اموال عمومی دانستند. 
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی برای حفظ قدرت خود و تداوم 
نخست وزیری ، شانس زیادی ندارد و هم اکنون زیر ذره بین رسانه ها 
قــرار دارد. به همین دلیل، شــرایط برای وی، حســاس و بحرانی 
اســت. نتانیاهو از سوی دادســتانی، متهم به فساد و رشوه شده و 
تنهــا یک قدم با زندان فاصله دارد. عالوه بر این، شــورش اعضای 
حــزب »لیکود« علیه رهبری نتانیاهو بــر این حزب، نیز وی را در 
وضعیــت پیچیده ای قرار  داده اســت. تمام ایــن بحران ها پس از 
ناکامی نخست وزیر در تشکیل کابینه، به وجود آمده و مورد توجه 
قرار گرفته اســت. اکنون تمام رفتار و حرکات نتانیاهو مورد رصد 
قرار گرفته اســت. به همین خاطر، سفر اخیر نتانیاهو به پرتغال، با 
 حاشیه های زیادی همراه شده و حتی به چمدان های وی نیز ایراد 

گرفته اند. 
نتانیاهو که بعد از مخالفت مقام های انگلیس برای ســفر او به 
لندن برای دیدار با مقام های آمریکایی حاضر در نشســت ناتو، به 
»لیســبون« پایتخت پرتغال، ســفر و در آنجا علیه ایران با »مایک 
پمپئو« وزیر خارجه آمریکا رایزنی کرده بود، حاال در فلسطین  اشغالی 
با یک جنجال تازه درباره این ســفر مواجه شده است. آن گونه که 
روزنامه »الشرق االوسط« نوشته، رسانه های رژیم صهیونیستی مانند 
»یدیعوت آحارونوت« خبر دادند، بنیامین نتانیاهو و همسرش در سفر 
اخیر به پایتخت پرتغال، ۱۱ چمدان از فلسطین  اشغالی با خود برده 
بودند، اما دفتر نتانیاهو این خبر را »شایعات محض« خوانده است.

به گــزارش فارس، یدیعــوت آحارونوت در گــزارش خود، از 
نخست  وزیر رژیم صهیونیستی شدیدا انتقاد کرده و درباره علت همراه 
بردن ۱۱ چمدان در سفر یک روزه، سؤاالتی را مطرح کرده است. 
تازه تریــن جنجال هــا درخصــوص نتانیاهو در شــرایطی باال 
گرفتــه که طبــق نظرســنجی ها در فلســطین  اشــغالی، بیش 
 از نیمی از ســاکنان فلســطین  اشــغالی خواســتار اســتعفای او 

هستند.

گروه ملی ارتباطات خارجی یمن در جدیدترین 
گــزارش خود اعالم کرد، ائتالف ســعودی در ماه 
اکتبر)مهرمــاه( هفت هــزار و 628 حمله هوایی، 

موشکی و توپخانه ای علیه یمن انجام داده است.
توحش ســعودی در یمن حتی با وجود تمایل ریاض 
برای مذاکره با انصاراهلل همچنان ادامه دارد. کشــته شدن 
بیش از ۱۰۰ هزار غیر نظامی و قلع و قمع کودکان یمنی، 

گویا خوی وحشــی آل سعود را راضی نکرده که اکنون به 
تشدید حمالت خود علیه یمن با وجود فشارهای جهانی 
همچنــان ادامه می دهد. همین چنــد روز پیش بود که 
یونیســف از کشته و معلول شدن ۷۰۰۰ کودک یمنی به 

دنبال حمالت عربستان خبر داده بود.
»احمد العماد« رئیس گروه ملــی ارتباطات خارجی 
یمن در گزارشی جدید اعالم کرده، فعاالن یمنی در خارج 

طی ســال ۲۰۱۹، ۱۱۵ فعالیت از جمله برگزاری تجمع، 
تظاهرات، تشکیل انجمن و نمایشگاه عکس در کشورهای 
آمریــکا، کانادا و اروپا انجام داده اند. این مقام یمنی تاکید 
کرده که برخی فعاالن یمنی زندانی شده اند، برخی دیگر 
از کار اخراج شده اند یا اینکه به دلیل فعالیت های داوطلبانه 
برای انعکاس مظلومیت یمن در افکار عمومی جهان مورد 

سخت گیری هایی قرار گرفته اند.

العمــاد ایــن را همه گفتــه که آل ســعود در بخش 
دیپلماتیک یمن، دست باالتر داشت و دستورکارهای خود 
را مشــخص می کرد، اما امروز این دست قطع شده و باید 
قدردان »سید عبدالملک الحوثی« رهبر انصاراهلل بود. یکی 
دیگر از نکات مهم و قابل تاملی که این مقام یمنی اشاره کرده 
این بوده که ســعودی تنها در اکتبر)مهرماه( ۷۶۲۸ حمله 

هوایی، موشکی و توپخانه ای علیه یمن انجام داده است.

مقام یمنی:

ائتالف سعودی فقط در ماه مهر
7628 نوبت بر سر مردم یمن بمب ریخت

شبکه تلویزیونی »العالم« طی گزارشی اعالم 
کرد، پس از حوادث خونین اخیر در پایتخت عراق، 

آرامش به این شهر بازگشت. 
شــبکه تلویزیونی »العالم«، که حوادث عراق را به 
طور مرتب گزارش می دهد، اعالم کرد که پس از حادثه 
خونین خیابان»السنک« بغداد، آرامش به این شهر باز 
گشت. طی روزهای اخیر و در پی تظاهرات مکرر مردم 
بغداد در حمایــت از مرجعیت، عوامل نفوذی در بغداد 
دست به حمالت خونینی زدند و در پی آن نیز آمریکا ، 
سه کشور اروپایی و متحدان منطقه ای آنها تالش کردند 
که این اتفاق را به بسیج مردمی نسبت دهند، که البته 

این توطئه نیز شکست خورده است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، همزمان با 
برقراری آرامش در بغداد، مردم عراق درخصوص هرگونه 
مداخله خارجی به ویژه مداخله آمریکا، رژیم صهیونیستی 

و عربستان سعودی در امور داخلی عراق هشدار دادند.
از ســوی دیگر، شــیخ »قیس الخزعلی« فرمانده 
»جنبش عصائب اهل الحق«، آمریکا، اسرائیل، عربستان 
ســعودی و امارات را تهدید کرد که تاوان ریختن خون 

مردم عراق را خواهند داد.
از سوی دیگر شیخ قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش 

عصائب اهــل الحق، تصریح کــرد: »رژیم های امارات، 
عربستان سعودی، آمریکا و اســرائیل به دلیل ریختن 

خون شهروندان عراقی تاوان سنگینی خواهند داد«.
احضار سفرای غربی

وزارت خارجه عراق روز دوشنبه سفرای چهار کشور 
کانادا، فرانســه، آلمان و انگلیس را به دلیل دخالت  این 

کشورها در امور داخلی عراق، احضار کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت خارجه عراق به 
این سفرای غربی گوشزد کرد که ماموریت آنها باید تقویت 
روابط و ایجاد منافع مشترک بدون دخالت در امور داخلی 
عراق باشد. سفرای انگلیس، فرانسه و آلمان روز یکشنبه 
از »عادل عبدالمهدی« نخســت وزیر مستعفی عراق و 
رئیس دولت پیشــبرد امور خواستند که تحقیقات الزم 
برای مجازات مسئوالن و عامل قتل معترضان را هر چه 
زودتر آغاز کند که مقامات عراقی آن را نوعی دخالت در 
امور داخلی کشورشان عنوان کردند. موضع گیری موذیانه 
این کشورها به گونه ای است که انگار حشدالشعبی دست 
به این جنایات زده است. دولت عراق دیروز برای اینکه 
جلوی هجمه هماهنگ داخلی و خارجی علیه بســیج 
مردمی گرفته شود، از نیروهای بسیج خواست پایتخت 

را ترک کنند.

بازگشت آرامش به بغداد

سرویس خارجی-
آزمایش رازآلود کره شــمالی در سایتی موشکی که 
تعطیل پنداشته می شد، رئیس جمهور آمریکا را در شرایطی 
قرار داد تا رهبر کره را تهدید ضمنی کند، و البته کره هم 
این تهدید را بی پاسخ نگذاشته و اعالم کرد:»چیزی برای 

از دست دادن نداریم«. 
انتشار خبر »آزمایشی مهم و موفقیت آمیز« توسط رسانه های 
کره شــمالی بدون آن که جزئیاتی از آن منتشر شود، آن هم در 
سایتی موشکی که واشنگتن ادعا می کرد پس از مذاکرات هسته ای 
آمریکا-کره تعطیل شــده، به گمانه زنی هایی در باره موفق بودن 

گفت وگو میان واشنگتن و پیونگ یانگ دامن زده است.
»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا، روز یکشــنبه پس از 
انتشــار این خبر، در پیام توئیتری اش نوشته است: »کیم جونگ 
اون )رهبر کره شــمالی( بســیار باهوش است و اگر او به روشی 
خصمانه عمل کند، خیلی چیزها و عمال همه چیز را از دســت 
خواهد داد. او یک توافق خلع ســالح هســته ای قدرتمند را در 
ســنگاپور با من امضا کرد. او نمی خواهد از روابط ویژه خودش با 
رئیس جمهور آمریکا دوری کند... کره تحت رهبری کیم، پتانسیل 
اقتصادی فوق العاده ای دارد اما باید طبق وعده اش، خلع ســالح 
هســته ای شود. ناتو، چین، روســیه، ژاپن و کل جهان روی این 

مسئله اتفاق نظر دارند«!
در واکنشی دیگر، وزارت دفاع کره  جنوبی نیز دوشنبه اعالم 
کرد، سئول برای تجزیه و تحلیل »آزمایش بسیار مهم« کره شمالی، 
با آمریکا همکاری نزدیکی دارد. کره  جنوبی از ماهیت این آزمایش 
جزئیاتی ارائه نکرده، اما اعالم کرده است که آزمایش فوق، »موضع 

استراتژیک« سئول را تغییر خواهد داد.
واکنش »ترامپ« آن گونه بود که از او انتظار می رود؛ او یکی 
به نعِل »دوســتی با کیم« و یکی هم به میِخ »تهدید او« کوبید، 
تا بتواند از مذاکرات بی ســر و ته خودش با کره، برای انتخابات 
ســال دیگر بهره وری کند، با این حساب به نظر نمی رسد آمریکا 
در عمل دســت به اقدام خاصی بزند تا ماجرا به هم بریزد. کره 
جنوبی هم علیرغم اشاره به تغییر موضع استراتژیک نسبت به کره 
شمالی، نمی تواند بدون چراغ سبز آمریکا، دست به کار جدی بزند. 
 با این حساب، به نظر، تمام واکنش ها در حد لفاظی باقی خواهد 

ماند. 
واکنش کره شمالی

با توجه به نکات پیش گفته، واکنش کره شمالی به تهدیدات 
»ترامپ«، در عمل بی پاســخ خواهــد ماند. پیونگ یانگ قبال در 
واکنش به اظهارات »ترامپ« ، اعالم کرده بود: »کره شمالی چیزی 
برای از دست دادن ندارد«. پیونگ یانگ همچنین، رئیس جمهور 
 آمریــکا را فــردی »بی مالحظــه« و »دمدمی مــزاج« خوانده 

است.
بر اساس آخرین خبرها، آزمایش کره شمالی ، مربوط به یک 

موتور راکت بوده است.

»کمیته شفافیت عراق« 256 مسئول و مدیر، از 
جمله 21 وزیر و نماینده پارلمان عراق، را به فساد 

متهم کرد و آنها را تحت تعقیب قرار  داد. 
کمیته شــفافیت عراق دیروز خواســتار احضار و 
بازداشت ۲۵۶ مقام فعلی و سابق این کشور شد و اتهام 

آنها را فساد اعالم کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، این کمیته احکام احضار 
۹ وزیر، ۱۲ نماینده پارلمان ، یک معاون وزیر و پنج معاون 

وزرای سابق را صادر کرد.
به گفته مسئوالن کمیته شفافیت عراق، این احکام 
احضار و بازداشــت همچنین شامل یک استاندار فعلی، 
۱۱ اســتاندار سابق، ۱۱۸ عضو شوراهای استانی فعلی، 
۲۶ عضو شــوراهای استانی سابق و ۱۱ عضو شوراهای 

استانی اسبق عراق می شود.
بر اساس بیانیه مذکور، ۳۲ مدیرعامل وزارتخانه های 
نفت، انرژی، آموزش و پرورش، بهداشت، صنعت، و اوقاف، 
۱۱ مدیر سابق در شــورای وزیران و دبیرخانه بغداد و 
وزارتخانه های آموزش عالی و مطالعات علمی، بهداشت، 
شهرداری ها، حمل ونقل و صنعت و دو مدیرعامل اسبق 
در وزارتخانه های بهداشــت و حمل ونقل هم مشــمول 

احکام مذکور شدند.
در مجموع، بــرای ۲۲۱ نفر حکم احضار و ۳۵ نفر 

حکم بازداشت صادر شده است.
پاک سازی 52 روستا

پلیس فدرال عراق از پاک سازی ۵۲ روستای استان 
کرکوک و کشــف سه موشک کاتیوشا و بازداشت چند 
تروریســت در چارچوب مرحله هفتــم عملیات»اراده 

پیروزی« خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فــارس، پلیس فدرال عراق 
در این رابطه بیانیه ای صادر و اعالم کرد، لشــکر سوم 
پلیس فدرال عراق و نهادهای نظامی وابســته به آن، از 
روز یکشنبه )در چارچوب عملیات هفتم اراده پیروزی( 

مأموریت پاک سازی مناطق و روستاهای استان کرکوک 
و شهرستان الحویجه را آغاز کرده اند.

  پلیس فدرال عراق افزود، در این عملیات تاکنون، 
۵۲ روســتا پاک سازی شــده و ۱۱۱ بمب هم کشف و 

ضبط شده است.
در ادامه بیانیه آمده است: »نیروهای عراقی همچنین 
سه موشک کاتیوشا و چهار گلوله خمپاره و چهار راکت 

کشف کردند«.
دفتر فرماندهی عملیات مشــترک عــراق اخیرا از 
آغــاز مرحله هفتم از عملیات اراده پیروزی خبر داده و 
اعالم کرده بود که این عملیات در اســتان های دیاله و 

صالح الدین انجام می شود.
هــدف از انجام این عملیات ، پاک ســازی مناطق و 
روستاها و بازداشت افراد تحت تعقیب و نابودی تروریسم 

در این دو استان اعالم شده است.
بازگشت 300 کتیبه باستانی از آمریکا

وزارت فرهنــگ دولت بغداد دیــروز طی بیانیه ای 
اعالم کرد، عراق بیش از ۳۸۷ لوح و کتیبه خط میخی 
متعلق به این کشور را از موزه دانشگاه »پنسیلوانیا«ی 

آمریکا پس گرفت.
طبق این بیانیه، تیم حفاری موزه دانشگاه پنسیلوانیا 
در حین حفاری های شــهر »اور« در ســال ۱۹۲۲ این 
قطعه های باستانی را کشف و به آمریکا منتقل کرده بود 
و تا امروز نیز در موزه این دانشگاه نگهداری می شده است.

»عبداالمیــر الحمدانی« وزیــر فرهنگ عراق، طی 
ماه های اخیر برای بازگرداندن این قطعه های باســتانی 
رایزنی های گســترده ای با مسئوالن آمریکایی داشته و 

باالخره توانسته است با آنها به توافق برسد.
پــس از حملــه آمریکایی هــا به عراق در ســال 
۲۰۰۳ و تجهیز گروه های تروریســتی از جمله داعش، 
 شــمار زیادی از آثار باســتانی و هنری عراق به تاراج 

رفته است.


