نام دحالن در لیست تروریسم ترکیه

شنبه  23آذر 1398
وطنامروز شماره 2815

وزارت کشور ترکیه اعالم کرد «محمد دحالن» را در فهرست تروریستهای تحت تعقیب موسوم
به «فهرست قرمز» قرار داده است .سلیمان سویلو ،وزیر کشور ترکیه پیشتر در مصاحبه با روزنامه
«حریت» مدعی شد دحالن در کودتای نافرجام ترکیه در ژوئیه  ۲۰۱۶نقش داشته است.

بینالملل

گزارش «وطن امروز» از خشونت بیسابقه در سایه بیدولتی در عراق

خشونت افسارگسیخته

براساسگزارشکمیساریایحقوقبشرعراق،نوجوانکشتهشدهعراقیهیچشخصیرا نکشتهاست
روز به روز بر دامنه خشونتها در عراق افزوده میشود و هیچ
مقام و ش��خصیتی در عراق نیس��ت که مسؤولیت رسیدگی به
وضعیت فعلی را قبول کند .حدود یک ماه قبل وقتی فشارها برای
استعفا یا استیضاح عادل عبدالمهدی بهطور ضمنی با واکنش منفی
مرجعیت شیعه همراه شد و ایشان در بیانیهای بر ضرورت پیشبرد
اصالحات در سایه دولت و نظام سیاسی فعلی تاکید داشت و اینکه
خود عبدالمهدی یک ماه قبل از آن بهرغم همه اقدامات ضد فساد
دولتش راضی به استعفا در صورت توافق گروههای سیاسی برای
معرفی نخستوزیر جدید شدهبود ،این روزها را میدید که نیروهای
داعش با نفوذ در جریان اعتراضات مردمی صحنههایی را رقم بزنند

که اس��اس سیاست و حکومت در عراق را تهدید کند .اعدام یک
نوجوان  16ساله در پایتخت عراق در سایه انفعال نیروهای امنیتی
و انتظامی در جلوگیری از این حرکت ،به این معناست که پروژه
بیدولت کردن عراق شکل جدی به خود گرفته است .بدون شک
فقدان یک قدرت فائق مرکزی و منسجم در قالب دولت قانونی عراق
دقیقاً وضعیتی است که مطلوب آمریکا و ارتجاع عربی منطقه است.
بهرغم درخواست رسمی محمد الحلبوسی ،رئیس پارلمان عراق
از رئیسجمهور برای معرفی نخستوزیر جدید به پارلمان ،هنوز
دولت پیشبرد امور (با مسؤولیت محدود) بر سر کار است .همین
امر هم سبب شده اغتشاشگران و آشوبطلبان وابسته به آمریکا و

روابط ایران و عراق تغییر نمیکند

دکتر سعداهلل زارعی ،کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتوگو با «وطن امروز» درباره انتخاب نخستوزیر
یرسد در  2روز آینده نخستوزیر مورد توافق گروههای سیاسی
دولت موقت در عراق گفت :به نظر م 
حاضر در پارلمان معرفی شود .در حال حاضر از «محمد شیاع السودانی» و «سید ابراهیم بحرالعلوم»
به عنوان گزینههایی یاد میشود که بحث درباره آنها جدی است اما اینکه شانس صددرصد برای
تصدی این پست داشته باشند باید منتظر ماند و دید آیا گروههای سیاسی حاضر در پارلمان تا آخرین
لحظه روی گزینه نهایی اتفاق نظر خواهند داشت؟چنانچه پارلمان نتواند گزینه نهایی را معرفی کند یا
اینکه نخستوزیر منتخب پارلمان نتواند در برابر بحرانهای آتی ایستادگی کند و استعفا
کند ،احتماال یک شخصیت نظامی زمام امور را بر عهده خواهد گرفت .البته این به آن
معنا نیست که روابط بین دولتهای عراق و ایران متزلزل خواهد شد ،چرا که درهم
تنیدگ�ی فرهنگی و مذهبی در کنار تبادالت اقتصادی و همکاریهای امنیتی 2
سویه بین ایران و عراق عمال باعث خواهد شد این دو کشور ملزم به همکاری با
هم فارغ از نوع دولت باشند.

عربستان با آزادی عمل بیشتری دست به اقدامات خرابکارانه بزنند.
بعد از حادثه جمعه هفته قبل در پل السنک بغداد ،روز پنجشنبه
پایتخت عراق شاهد یکی از فجیعترین اقدامات ضدبشری بود.
روز پنجشنبه در منطقه الوثبه بغداد تعدادی افراد که خود را
جزو معترضان معرفی میکردند ،به خانه یک نوجوان 16ساله حمله
برده ،او را به قتل رساندند و آنگاه جنازه او را در میدان منطقه از
میلههای چراغ راهنمایی آویزان کردند .عده ای از همراهان این افراد
نیز در میدان تجمع کرده و اقدام به هلهله و شادی کردند .برخی
تصاویر منتشر شده نشان میدهد عدهای از حاضران نیز اقدام به
گرفتن سلفی با جنازه نوجوان آویخته شده کردند؛ جنایتی فجیع

با فشارهای خارجی بحران عراق تمام نمیشود

«امیر موسوی» کارشناس مسائل عراق در گفتوگو با «وطن امروز» درباره آخرین وضعیت
انتخاب نخستوزیر آینده عراق گفت :بهرغم اینکه از زمان استعفای عبدالمهدی نامهای
متعددی از س�وی جناحهای سیاسی و رسانهها برای تصدی سمت نخستوزیری مطرح
شده اما به نظر میرسد وضعیت کنونی عراق به نحوی نیست که بتواند این شخصیتهای
سیاس�ی را قبول کند .وی افزود :هرچند «محمد ش�یاع السودانی» به عنوان یکی از
گزینههای محتمل که مقبولیت مردمی دارد ،معرفی شده و او نیز از عضویت
در حزب الدعوه اس�تعفا کرده اما به دلیل فضای اجتماعی و سیاس�ی حاکم
ب�ر عراق که روز به روز بحرانیتر میش�ود ،به احتمال زیاد حتی در صورت
انتخاب نخستوزیر از سوی پارلمان ،فرد مورد نظر نخواهد توانست اوضاع
را کنترل کند .به نظر میرسد فشارهای خارجی علیه مردمساالری و نظام
سیاسی فعلی در عراق با این هدف است که بحران در این کشور تداوم داشته
باشد.

گزارش «وطن امروز» از فراز و فرودهاییکسالنخستوزیری عادل عبدالمهدیبهبهانهطرحتحریموی ازسوی آمریکا

عادل عبدالمهدی؛ اقتصاددان شیعه

هزینه استقاللطلبی

احسان تقدسی

روزنامهنگار

تحوالت این روزهای عراق و خشونت افسارگسیختهای که اخبارش
را هر روز میشنویم ،بیش از هر چیز نتیجه نبود دولت قدرتمند
در این کشور است.
اعتراضات بحق مردم عراق به افزایش فس��اد و ناکارآمدی در
همه س��اختارهای قدرت در این کشور ،چند هفته پیش عادل
عبدالمهدی ،نخس��توزیر این کشور را به این نتیجه رساند که
ش��اید اس��تعفا و کمک به روی کار آمدن دولت جدید در این
کشور راهگشا باشد.
اعتراض��ات مردم��ی عراقیه��ا ب��ه افزایش فس��اد در این
کش��ور در حالی بود که عادل عبدالمهدی کمتر از یک س��ال
نخستوزیر عراق بود و اعتراضات به وی تنها  10ماه پس از آغاز
نخستوزیریاش شروع ش��د .بنابراین وی در مقایسه با سایر
مسؤوالن عراقی کمترین نقش را در «دلیل» اعتراضات عراقیها
داشت .آنچه موجب شد عادل عبدالمهدی نتواند به نخستوزیری
خود ادامه دهد عالوه بر چند تصمیم اشتباه و برآوردهای غلط،
جنگ روانی بیس��ابقه رسانههای غربی و عربی علیه وی بود.
«وطن امروز» چند هفته پیش در گزارشهای خود نوشته بود
که مدل مدنظر آمریکاییها برای عراق ،لبنان و افغانستان ،باال
نگه داشتن سطح تنشهای داخلی و ماهیگیری از آب گلآلود
است .این اتفاق در مورد عراق به صورت ویژهتری در حال تداوم
است بویژه آنکه جمعیت  70درصدی شیعیان عراقی و نزدیکی
دینی و اعتقادی آنها با مردم ایران ،س��بب افزایش حس خطر
آمریکا ،عربستان و امارات بود.
به هر روی ،فساد سیستماتیکی که امروز عراق با آن دست به
گریبان است ،نتیجه دولتسازی آمریکاییها پس از سقوط صدام
اس��ت و اگر امروز قرار به محاکمه کس��ی باشد ،باید تحلیلگران
سفارت آمریکا در بغداد و مقامات قدیم و جدید آمریکا را به دلیل
«استخوان الی زخم» عراق گذاشتن محاکمه کرد.
در طراح��ی اخی��ر آمریکاییها و س��عودیها درب��اره عراق
آنچه مدنظر بود س��وار شدن بر موج اعتراضات مردمی به فساد
برای تخریب و س��رنگونی دولت عادل عبدالمهدی و آغاز پروژه
«بیدولتی» یا «دولت وابسته» در عراق با سرنگونی دولت وی بود.
فاز اول این پروژه الاقل در ظاهر موفق بود ،چراکه توانست سایه
حضور عادل عبدالمهدی را از سر آمریکاییها کم کند اما اجرای
پروژه بیدولتی در عراق ،نیازمند افزایش خشونت و به راه افتادن
حمام خون در این کشور بود که ورود مرجعیت و جدا شدن صف
معترضان واقعی از آشوبگران تا امروز مانع از این اقدام شده است.
یکیازمهمتریندالیلیکهسببتخریبعادلعبدالمهدیشد
استقالل و ملیگرایی وی در کنار اعتقاد فوقالعادهاش به جریان

مقاومت و نزدیکی به ایران به عنوان قدرت اول منطق ه بود .به باور
عادل عبدالمهدی ،ایران مهمترین دوس��ت عراق در عرصههای
منطقهای و جهانی است .دولتمردان عراقی و خطبای نماز جمعه
عراق هنوز روایت و ماجرای کمک فوری ایران به عراق در برخورد
با داعش آن هم در ساعاتی که پرچمهای داعش به چند کیلومتری
بغداد ،نجف و کربال رسیده بود را برای مردم عراق نقل میکنند.
این ماجرا در حالی بود که آمریکاییها در پاس��خ به درخواست
کمک دولت عراق ،هرگونه کمک نظامی به این کشور را منوط
به تصویب کنگره و طی شدن پروسهای چندماهه کرده بودند که
در نوع خود از درسهای عبرتآموز تاریخ است.
یکی دیگر از دالیلی که آمریکا و عربستان را به برخورد با عادل
عبدالمهدی اقناع کرد ،تالش فوقالعاده وی در تعطیلی پادگان
مشهور منافقین به نام اشرف بود .عادل عبدالمهدی در آن برهه
بارها بر نقش منافقین در کشتار کردهای عراقی تاکید و از اینکه
کشورش همچنان محل توطئه و جاسوسی علیه ایران است ،ابراز
نارضایتی کرده بود .بهرغم تالش بسیار آمریکاییها ،دولت وقت
عراق توانست اردوگاه اشرف را از چنگ منافقین خارج کند .اهمیت
این اقدام عادل عبدالمهدی آنجاست که بدانیم پادگان اشرف بیش
از  30سال در اختیار منافقین بود که تخلیه آن در  5مرحله از
 29بهمن  1390تا  15اردیبهشت  1391انجام شد .آمریکاییها
از همان زمان کینه عامالن س��قوط اشرف را به دل گرفتند و از
روز سرکار آمدن عادل عبدالمهدی پروژه انتقام اشرف را به سایر
انگیزههای خود برای برخورد با عبدالمهدی اضافه کردند.
■■ماجرای گذرگاه قائم -بوکمال

عادل عبدالمهدی در یک سالی که نخستوزیر عراق بود ،گوش
به فرمان آمریکاییها نبود .ماجرای گذرگاه قائم -بوکمال یکی از
نقاط برخورد وی با آمریکاییها بود.
این گذرگاه در  6سال گذشته به بهانه جنگ داعش و با فشار
آمریکاییها بسته بود تا اینکه مهرماه سال جاری عادل عبدالمهدی
با همان استقالل رای و ملیگرایی که ذکر آن رفت ،فرمان به افتتاح
آن داد .این گذرگاه در مرز عراق و سوریه قرار دارد.
اهمیت این گذرگاه در آنجا بود که مهمترین منطقه ترانزیت
اعضای جریانهای افراطی و در رأس آنها داعش به عراق و سوریه
بود .در واقع این گذرگاه نقش بزرگراهی را بازی میکرد که در پناه
آن سالح و نیرو میان عراق و سوریه با حمایت عربستان و امارات و
با پوشش گسترده اطالعاتی آمریکاییها رد و بدل میشد؛  6سال
تمام این گذرگاه مامن تروریستها بود.
گذرگاه قائم -بوکمال در مرز میان عراق و سوریه پس از  6سال
بازگشایی شد .پیش از این ،سالها جنگ با داعش ،بغداد و دمشق
را مجبور به تخلیه این منطقه مرزی کرده بود.
اع�لام حذف داعش از س��وی بغ��داد در دس��امبر  2017و
بازپسگیری مناطق قابلتوجهی از مرزهای ش��رقی سوریه در

که بیش از هر چیز ،نشان دهنده نبود نظم و امنیت در پایتخت
عراق است .با وجود ادعای مخالفان ،بر اساس گزارش کمیساریای
حقوق بشر عراق ،نوجوان کشته شده عراقی هیچ شخصی را نکشته
اس��ت .رسمیترین روایتی که تاکنون از این ماجرا شده ،سخنان
«عبدالکریم خلف» سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق
است .این مقام نظامی در اینباره گفته است« :هیثم علی اسماعیل»
شخصی که در میدان الوثبه اعدام و به تیر برق آویزان شد 16 ،سال
سن داشت و پس از درگیری لفظی با برخی حاضران در تظاهرات
در میدان مذکور ،کشته شده است.
وی خاطرنش��ان کرد :او از معترضانی که در نزدیکی خانهاش
تجمع کرده بودند ،خواسته بود آنجا را ترک کنند .این مشاجره لفظی
در ادامه به درگیری میان دو طرف منجر شد و نوجوان عراقی چند
تیر هوایی شلیک کرد و همین امر موجب شد افراد حاضر در نزدیکی
منزل این جوان ،منزلش را با کوکتل مولوتف به آتش بکشند و پس
از آن بر ش��مار معترضان به این نوجوان ،کمکم افزوده شد و آنها
پس از یورش به منزل این نوجوان و لخت کردنش ،او را کشتند و
به تیر برق آویزان کردند .سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح
عراق افزود :نیروهای امنیتی در این جریان مداخله نکرده و منتظر
تصمیمگیری طرفهای مسؤول ماندند .در واکنش به این حادثه،
مرجعیت شیعه روز جمعه با انتشار بیانیهای که در نماز جمعه کربال
قرائت ش��د ،تاکید کرد :قتل ،آدمربایی و هر نوع تجاوز -از جمله
جنایت وحشیانه و هولناکی که (پنجشنبه) در منطقه الوثبه رخ
داد -را بشدت محکوم و جناحهای ذیربط را به مسؤولیتپذیری و
شناسایی کسانی که چنین جنایتهایی را مرتکب شدند و مجازات
آنها دعوت میکنیم و نسبت به تبعات تکرار آن روی امنیت و ثبات
کشور و تاثیر مستقیم آن روی روند صلحآمیز اعتراضاتی که باید همه
از آن مراقبت کنند ،هشدار میدهیم .همچنین عادل عبدالمهدی
در واکنش به این واقعه اعالم کرد :گروههای س��ازماندهی ش��ده
آدمکش میخواهند نظام را تعطیل کنند« .صالح محمد العراقی»
به عنوان نزدیکترین شخصیت رسانهای به مقتدا صدر در واکنش
به اعدام یک نوجوان در میدان الوثبه گفت :اگر ظرف  48ساعت
تروریستهایی که این جرم را مرتکب شدند تحویل دستگاه قضایی
نشوند ،نیروهای کالهآبی (نیروهای نظامی وابسته به جریان صدر که
در بغداد حاضرند) از میدان التحریر بیرون خواهند رفت .تحلیلگران
و کارشناسان مسائل منطقه معتقدند گسترش هرج ومرج در عراق
و تداوم بحران انتخاب نخستوزیر در عراق هدفی است که آمریکا
آن را دنبال میکند تا از این طریق به اهداف خود برسد.
«صباحالعکیلی»تحلیلگرسیاسیعراقینیزدرگفتوگوباپایگاه
خبری المعلومه گفت :پس از شکست واشنگتن در ایجاد فتنه میان
نیروهای امنیتی و حشدالشعبی از یکسو و تظاهراتکنندگان از
سوی دیگر و به راه انداختن جنگ داخلی با تحریک معترضان و
اتهامزنی به نیروهای امنیتی و حشد ،بعید نیست آمریکا کودتا علیه
حکومت عراق را کلید بزند.

همانس��ال ،یک برنامه جدی را پیرام��ون ضرورت افتتاح خط
تهران -بغداد-دمش��ق -بیروت که برخ��ی آن را بزرگراه محور
مقاومت مینامند ،مطرح کرد .حساسیت آمریکاییها نسبت به
افتتاح نشدن این گذرگاه از همین جهت هم بود .این بازگشایی
همچنین اهمیت زیادی برای همسایگان عراق داشت.
آمریکاییها بارها نارضایتی خود را از احتمال بازگشایی این
گذرگاه به دولت عراق و شخص عبدالمهدی اعالم کرده بودند .با
این حال ،تحلیل شخص عادل عبدالمهدی این بود که برقراری
امنیت در منطقه غربی این کشور مستلزم حضور سوریه است.
در مقابل بشار اسد هم بهتر از هرکس میدانست که برای حفظ
سیطره خود بر منطقه شرقی ،به حضور نیروهای عراقی در این
منطقه نیاز دارد .بازگشایی گذرگاه یادشده پروژه محاصره سوریه
را با شکست بزرگی مواجه کرد .اهمیت این اقدام عبدالمهدی آنقدر
زیاد بود که اگر همین یک کار را به عنوان بزرگترین دستاورد
دولت خود عنوان کند ،سخن گزافی نگفته است.
عکسهای یادگاری نیروهای سوری با همتایان عراقی خود در
گذرگاه قائم -بوکمال پس از گذشت بیش از  6سال از زمان بسته
شدن آن ،اعالم کد شکست تالشهای آمریکا برای شکست محور
مقاومت در منطقه بود.
آمریکاییها در نهایت وقتی با اصرار عبدالمهدی برای افتتاح این
گذرگاه مواجه شدند ،از وی خواستند الاقل خود برای افتتاح این
گذرگاه نرود که باز هم عادل عبدالمهدی استقالل خود را نشان
داد و شخصا برای افتتاح این گذرگاه راهی منطقه شد.
عادل عبدالمهدی سیاستمدار خبرهای است که سیاستورزی
در ع��راق را ب��ه وضوح ب��ه قبل و بعد خود تقس��یم کرد .تاریخ
عراق نمیتواند اس��تقالل رای ،ملیگرای��ی و تجربه فراوان وی
در دولتداری را کتمان کند .اس��تقاللطلبی و ایستادن مقابل
اس��تکبار هم در همه دنیا بویژه در خاورمیان ه و کش��وری مثل
عراق که دلباختگان آمریکا کم هم نیس��تند ،هزینه دارد .شاید
راز تحریم اخیر عادل عبدالمهدی توسط آمریکاییها را در همین
سطور بتوان یافت.

ع�ادل عبدالمهدی با نام کام�ل «عادل عبدالمهدی
المنتفکی» سال  1942میالدی در بغداد به دنیا آمد .پدر
وی در زمان حکومت ملک فیصل اول (نخستین پادشاه
عراق مدرن) در دهه  20میالدی ،یک پست وزارتی را بر
عهده داشت و برای مدتی نیز به عضویت مجلس اعیان
درآمد .وی در سال 1963در رشته اقتصاد از دانشگاه بغداد
فارغالتحصیل ش�د و سپس در سال  1970در انستیتوی
بینالمللی مدیریت عمومی پاری�س تحصیالت خود را
در رش�ته «علوم سیاس�ی» در مقطع کارشناسی ارشد
ادام�ه داد .عبدالمهدی همچنین در س�ال  1972موفق
به دریافت فوقلیس�انس «اقتصاد سیاسی» از دانشگاه
«پواتیه» فرانسه شد .این سیاستمدار و اقتصاددان شیعه
عالوه بر زبان مادری خود ،به زبانهای انگلیسی و فرانسوی
تسلط دارد .عادل عبدالمهدی همچنین برای مدتی سمت
ریاست موسسه پژوهشهای اسالمی فرانسه را عهدهدار
شد؛ همچنان که سردبیری شماری از مجالت به زبانهای
عربی و فرانسوی را بر عهده داشته است .عبدالمهدی در
دهه  1980میالدی تحت تاثیر انقالب اسالمی ایران دارای
دیدگاههای اسالمگرایانه شد و با همراهی شهید آیتاهلل
سید محمدباقر حکیم به گروه تازهتاسیس مجلس اعالی
انقالب اسلامی عراق پیوس�ت .عادل عبدالمهدی در
س�ال  2003پس از سقوط رژیم صدام از فرانسه به عراق
بازگش�ت و عضو جایگزین عبدالعزیز حکیم در شورای
حکومتی عراق شد .وی پس از آن سمت وزیر دارایی را در
دولت موقت ایاد عالوی در سال  2004برعهده گرفت و در
گفتوگوها با دولت آمریکا برای حذف بدهیهای خارجی
دولتعراقشرکتداشتوموفقشدبسیاریازطرفهای
بینالمللیرابرایبخشیدنبخشزیادیازبدهیهایعراق
راضی کند .وی سال  2005پس از انتخابات مجلس عراق
یکی از نامزدهای اصلی تصدی پست نخستوزیری بود
ام�ا در رأیگیری داخلی «ائتالف ملی عراق» با یک رأی
مغلوب نوری مالکی شد .عبدالمهدی سپس در همان سال
به عنوان یکی از  2معاون رئیسجمهور عراق انتخاب شد
و تا سال  2011در این سمت باقی ماند .او در سال  2007از
یک توطئه ترور که  10نفر در آن کشته شدند ،جان سالم
بهدر برد .وی همچنین در نوش�تن قانون اساسی جدید
عراق مشارکت داش�ت .آخرین پستی که عبدالمهدی
 78ساله بر عهده گرفت ،وزارت نفت بود که مارس 2016
از آن اس�تعفا کرد .عبدالمهدی دارای  4فرزند است .وی
همچنین دارای کتب و مقاالت بس�یاری در روزنامهها و
مجالت مختلف اس�ت .از جمله کتبی که وی به رش�ته
تحریر درآورده میتوان به «رویکردها در نشست سیاسی
و اقتصادی اسالمی»« ،تورم در سطح جهانی» و «ثابتها
و متغیرها در تاریخ اقتصادی کشورهای اسالمی» که یک
پژوهش آکادمیک و گسترده به شمار میرود ،اشاره کرد.

دور دنیا

استعفای معمار کوچ امنیتی آمریکا

فارین پالیسی گزارش داد «رندی شریور» دستیار وزیر
دفاع آمریکا در امور امنیتی «ایندوپاسیفیک» از سمتش
استعفا کرده اس��ت .این رسانه نوشته شریور شهرتش را
مدیون س��تیزهجویی با چین است و در فرآیند نظارت بر
تغییر تمرکز پنتاگون از جنگهای خاورمیانه به مقابله با
پکن نقش داشته است.

امضای دومین قرارداد
فروش« اس »400به ترکیه

وزارت دفاع ترکیه دیروز اعالم کرد مس��کو و آنکارا در
آس��تانه دس��تیابی به توافق درباره دومین قرارداد فروش
س��امانه دفاعی اس 400هستند و این قرارداد میتواند تا
قبل از آوریل امضا شود .آمریکا بارها از ترکیه خواسته است
از خرید سامانه موشکی اس 400صرفنظر کند .واشنگتن
مدعی است خرید این سامانه از سوی یک عضو ناتو با دیگر
سالحهای دفاعی سازمان ناتو همخوانی ندارد .ترکیه تاکنون
یک سامانه از موشکهای اس 400را از روسیه تحویل گرفته
و قرار است تا ماه آوریل استفاده از آن را عملیاتی کند.

انفجار مهیب در آلمان

منابع محلی از وقوع انفجار مهیبی در شهر «بلنکنبورگ»
واقع در ایالت زاکس��ن -آنهال��ت در آلمان خبر دادند .به
نوش��ته وبگاه «امدیآر» ،این انفجار در آپارتمانی  5طبقه
در بلنکنبورگ رخ داده که طبق برآوردهای اولیه حداقل
 25نفر بر اثر آن زخمی شدهاند .علت انفجار هنوز مشخص
نیست و جزئیات بیشتری هم از این خبر منتشر نشده است.

توقف دوباره مذاکرات آمریکا و طالبان

نماینده ویژه رئیسجمهور آمریکا در امور افغانستان دیروز
گفت مذاکرات واشنگتن با گروه طالبان به دلیل حمالت
لزاد توضیح داد پس
انتحاری متوقف شده است .زلمای خلی 
از حمله انتحاری روز چهارشنبه در بیرون از پایگاه نظامیان
آمریکایی در بگرام که منجر به کشته شدن  2غیرنظامی و
زخمی شدن بیش از  70نفر شد ،مذاکرات با طالبان فعال
متوقف شده است.

عبدالمجید تبون
رئیسجمهور الجزایر شد

محمد ش��رفی ،رئی��س نهاد ملی مس��تقل انتخابات
در الجزای��ر اعالم ک��رد پس از ش��مارش آرا در انتخابات
ریاستجمهوری این کشور ،عبدالمجید تبون پیروز این
انتخابات ش��ده اس��ت .تبون  85/15درصد از آرا را از آن
خود کرده است.

سفر نخستوزیر ژاپن به هند لغو شد

وزارت خارجه هند دیروز در بیانیهای اعالم کرد س��فر
نخستوزیر ژاپن به هند در پی اعتراضات به قانون اعطای
حق شهروندی لغو شده است .آبه شینزو قرار بود ۱۵دسامبر
به هند برود و گفتوگوهایی با نارندرا مودی ،نخستوزیر
این کشور در ایالت آسام داشته باشد اما به دلیل اعتراضات
در این ایالت شمال شرقی هند ،این سفر لغو شده است.
اعتراضات در مناطق شمال شرقی هند در پی تصویب الیحه
اعطای حق شهروندی به اقلیتهای مذهبی از بنگالدش،
افغانستان و پاکستان انجام شده است.

خبر
سیدحسن نصراهلل:

آمریکا دنبال سوار شدن
بر اعتراضهای منطقه است

ادامه از صفحه اول

او ادامه داد« :آمریکاییها و پشت سر آنها اسرائیلیها ،در
برابر مردم لبنان متوسل به روشهای باجگیری میشوند».
سیدحسن نصراهلل به جنجال رسانهای برخی رسانههای
لبنانی و عربی در منطقه درباره تحریف اظهارات یکی از مقامات
نظام��ی در ایران نیز گفت به محض ش��نیدن این اظهارات
منتسب و تحریف شده ،با داخل ایران تماس گرفته است.
سیدحسن نصراهلل ادامه داد« :هنگامی که اظهارات یکی
از مقام��ات لبنانی را خواندم ،مطمئن بودم این اظهارات
منتسب صحت ندارد .من شخصا متن فارسی را خواندم و
واژه لبنان را در این متن پیدا نکردم و با برادران در ایران
تماس گرفتم و آنها این اظهارات منتسب را تکذیب کردند».
وی دلیل اینگونه رفتارهای مس��ؤوالن و رسانههای
لبنانی را اینگونه تحلیل کرد که «اینگونه اظهارات جعلی
با هدف تحریک برخی از لبنانیها منتشر میشود .برخی با
اظهارات آمریکاییها تحریک نمیشوند ،ولی اگر اظهاراتی
منتسب به مقام ایرانی در یکی از سایتها ببینند ،تحریک
میش��وند و از رئیسجمهور و مقامات لبنان میخواهند
تا موضعی اتخاذ کنن��د» .نصراهلل ادامه داد« :برخی فکر
میکنند اگر به ایران حمله شود؛ این کشور برای پاسخ
به حمله به متحدان خود متوس��ل خواهد ش��د و از آنها
کمک خواهد گرفت .میخواهم اینجا اطالعات دقیقی به
شما بدهم .هر کس به ایران حمله کند ،خود این کشور
به تنهایی پاس��خ آن را خواهد داد .ایران کشوری نیست
که س��کوت اختیار کند و تنها به متحدانش تکیه کند.
اگر اسرائیل بخواهد به ایران حمله کند ،ایران خود پاسخ
اسرائیلیها را خواهد داد.
وی در ادامه سخنان خود به موضوع تحوالت داخلی
لبنان پرداخت و گفت حزباهلل از روز اول گفت مخالف
استعفای سعد حریری ،نخستوزیر مستعفی لبنان است
و دالیل این مخالفت را گفت؛ اینکه تشکیل دولت جدید
در لبنان سخت است و به نفع این کشور به دلیل اوضاع
سیاسی و اقتصادی نیست.
نصراهلل گفت« :بهتر بود دولت استعفا نکند و تظاهرات
هم س��رجای خود باشد و این وضعیت برای لبنان بهتر
بود ،چرا که عامل فش��اری برای دولت بود تا دس��ت به
اجرای اصالحات بزند و مطالبات مردم لبنان محقق شود».
دبیر کل حزباهلل لبنان گفت؛ برخی استعفای حریری
را دستاوردی برای خود دانستند ولی این استعفا اتالف وقت
بود ،چرا که باعث تعطیلی مؤسسات و ارگانهای دولتی
شد که باید مجری اصالحات مدنظر میشدند.

