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بمبهایمتحرکدرعراق!
 92هزار خانواده و در مجموع  ۳۷۰هزار زن و
کودک داعشی در اردوگــاه های عراق زندگی
می کنند که  ۱۱۸هــزار نفر آن ها از عشیره و
خانواده خود طرد شده اند.اردوگاه ها مدارس
خطرناکی شده اند؛ زنان داغداری که شوهران
خود را از دست داده اند و کودکانی که یتیم شده
اند ،در وضعیت خوبی به سر نمی برند.همه این
خانواده ها در کنار یکدیگر زندگی می کنند و
باهم در تماس هستند.عراق ،فقط به زباله دان
داعش و بقایای آن تبدیل نشده است .یک نسل
رادیکال خطرناک و زخم خورده در حال تربیت
شدن است.نه کشورهایشان آن ها را می پذیرند
و نه شرایط بازگشت به عشیره و خانواده شان
میسر است.از آن سو فشار کشورهایشان بر عراق
برای اجبار یا تطمیع بغداد به منظور نگهداری از
آنان مستمر است.عراق حتی مراکز بازپروری
ویژه این افراد برای آماده کردن آن ها و بازگشت
دوبــاره به جامعه (ادغــام) را نــدارد .کودکان و
مــادران داعشی بمب های ساعتی ومتحرکی
هستند که حیات اجتماعی ،فرهنگی و امنیتی
جامعه عراق و حتی منطقه را در آینده تهدید
خواهند کرد.

کارتون روز

با تداوم اعتراض های مردمی ،حاکمیت لبنان
مبارزه با فساد به ویژه در میان سیاسیون کنونی
و سابق این کشور را آغــاز کــرده است.عنوان
کارتون:عمل جــراحــی سخت جــدا کــردن
مسئوالن از صندلی

آمریکادردیرالزور 2پایگاهنظامیجدیدتاسیسمیکند

پیشخوان بین الملل

رازطمع ترامپ به نفت سوریه
همگان از عالقه دونالد ترامپ به نفت و پول
آگاهی دارند و فرماندهان نظامی آمریکایی
هم برای راضی کردن وی و باقی ماندن بخشی
از نظامیان این کشور در سوریه شاید از همین
حربه استفاده کردند .حاال رسانه ها از تالش
آمریکا برای احداث دو پایگاه جدید نظامی
در استان دیرالزور سوریه خبر داده اند.پایگاه
نخست در منطقه الصور در حومه شمالی
استان دیرالزور و پایگاه دوم در مقر تیپ 113
در حومه شمال غربی دیرالزور که متعلق به
ارتش سوریه بود ،احداث خواهد شد.پیشتر
دونالد ترامپ در حالی که از کشته شدن
البغدادی فخر میفروخت گفته بــود ":ما
نفت سوریه را نگه میداریم و به یاد بیاورید

که ماهانه  ۴۵میلیون دالر ،پو ل می آورد".
احــداث دو پایگاه نظامی در حالی است که
پیش از ایــن ترامپ دستور خــروج نظامیان
آمریکایی از سوریه را صادر کرده بود .اما ظاهرا
پس از روبه رو شدن این تصمیم با مخالفتها
در ایــن کشور به بهانه حفاظت از چا ههای
نفت سوریه از موضع خود عقب نشینی کرد.
عبدالباری عطوان تحلیل گر معروف جهان
عرب درباره تحوالت شرق سوریه نوشته است:
« با نگاهی به تحوالت سیاسی و نظامی شتاب
زده در سوریه می توان گفت نبرد مهمی که در
اولویت قرار خواهد گرفت نه ادلب بلکه نبرد
شرق دیرالزور و ضد نیروهای آمریکایی چنبره
انداخته بر میادین نفت و گاز در آن است».وی

بازگشتآرامشبهبغدادوبصرههمزمانباوعدهاصالحاتدولت

عبدالمهدیفعال ماندنیاست

دو روزی است که همزمان با اجرای تدابیر جدید
امنیتی و به رغــم تــاش برخی گــروههــای فشار
برای به تنش کشاندن و گسترش دامنه تظاهرات
در پایتخت عــراق ،آرامــش محسوسی بر آسمان
اعتراضات در بغداد خیمه زدهاســـت .با وجود
تالش عده ای از گروه های فشار داخل تظاهرات
میدان تحریر برای کشاندن اعتراضات به منطقه
امنیتیسبزازطریقپل«االحرار»(تنهاپلتاکنون
مسدود نشده قابل عبور و مرور در نزدیکی میدان
تحریر) و ایجاد درگــیــری با نیروهای امنیتی،
فضایعمومیتظاهراتشاهدآرامشبودهاست.
جمعیت تظاهرات کنندگان به شدت در میدان
تحریر کاهش یافته و جمعیت حاضر در ساختمان
بلندمرتبه موسوم به «رستوران ترکی» مشرف به
این میدان و پل الجمهوری نیز کاهش محسوسی
داشتهاست.ایرنابهنقلازبرخیرسانههاازجمله
روزن ــام ــه «االخــبــار»
لبنان و رسانه های
عراقی در گزارش
هایی یکی از علل
آرامـــــــــش

عمومی در فضای تظاهرات بغداد را انصراف
طرفداران مقتدی صدر از آن اعالم کرده است.
به دنبال خروج مقتدی صدر رهبر جریان صدر از
عراق در سوم نوامبر ( ۱۲آبان) ،فعالیت و نشاط
طرفدارانصدردرداخلتظاهراتبهحداقلرسید
و بسیاری ،این رفتار صدر را به مثابه پیامی برای
انصرافازتظاهراتدانستند.برخیناظرانازعلل
دیگرکاهشمحسوسجمعیتتظاهراتکنندگان
و آرامش عمومی در بغداد را خستگی و بازگشت
بسیاریازآنهابهسرکاروخانهخودودرعینحال
نارضایتیعمومیازروندتظاهراتواخاللیکهدر
نظموزندگیعادیمردمبهویژهبراثرتالشبرخی
برای اعمال اعتصاب اجباری در پایتخت طی دو
روز گذشته ،ایجاد کرده ،دانسته اند .آرامش حتی
بر بندرگاه «ام القصر»دربصره نیز حکمفرما شده
است.طبقشنیدهها،اکنوندولتعراقبهدنبال
پایان دادن به تظاهرات مسالمت آمیز نیست بلکه
احساس می کند تظاهرات فعلی می تواند مهم
ترین تضمین برای پیشبرد بسته های اصالحی
اش در کشور باشد.گفته می شود در این مرحله،
دولتعراقبهدنبالجداکردنتظاهراتکنندگان
مسالمت آمیز از تخریبگران و گــروه های فشار
است و قطع اینترنت در سراسر کشور به استثنای
منطقهکردستانعراقدردوروزگذشته،درهمین
چارچوب صورت گرفته است.همزمان،روزنامه
لبنانی «االخبار» گــزارش کرد که عبدالمهدی،
مقتدی صدر و العامری با هم تماس داشتهاند و
تصمیمگرفتهانداینائتالفدولتیراتقویتکنند
و گزینه برکناری نخست وزیر نیز همزمان با وعده
های اصالحات سیاسی  ،اقتصادی دولــت کنار
گذاشتهشدهاست.
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افزوده است« :ترامپ با ماموریت نظامی برای
حمایت از میادین نفتی در شرق فرات موافقت
و حدود  ۸۰۰نظامی را برای این هدف مامور
کرده است و این عالوه بر  ۲۰۰نظامی دیگری
است که در پایگاه التنف حضور دارند ».عطوان
آورده است :ما اطمینان داریم دولت سوریه
که بیش از  ۸۰درصد اراضی خود را آزاد کرده

است و ارتش سوریه که میدان نفتی رمیالن در
حسکه را پس گرفته است ،توان بازپس گیری
این ثــروت نفتی و بازگرداندن آن به آغوش
سوریه را دارند و دیرالزور یکی از ضربات بارز به
جاه طلبی های ترامپ برای پیروزی مجدد در
انتخابات 2020ریاست جمهوری آمریکاست
البته اگر تا آن زمان در کاخ سفید بماند».

ماکرون :ناتو مرگ مغزی شده است
اروپاهمانندیکقدرتجهانیعملنکند،ازبینمیرود

یک جانبه گری ترکیه در تحوالت سوریه
و چــراغ سبز آمریکا به آن باالخره صدای
متحدان اروپایی پیمان آتالنتیک شمالی
(ناتو) را درآورد .امانوئل ماکرون ،رئیس
جمهور فرانسه ،در مصاحبهای با نشریه
«اکونومیست» از وضعیت کنونی پیمان
آتالنتیک شمالی انتقاد کــرد .او در این
مصاحبه گفت :آن چه ما امــروز شاهد آن
هستیم ،مرگ مغزی ناتو است .ترکیه که
عضو ناتو است عملکردی «هماهنگنشده
و تهاجمجویانه» از خــود نشان میدهد.
در مقابل هیچ نوع هماهنگی در تصمیم
های استراتژیک میان آمریکا و شرکای
اروپایی ناتو وجود نــدارد و ما شاهد
تجاوز بدون هماهنگی ترکیه ،یکی
از شرکای ناتو به منطقه ای هستیم
کــه منافع مــا را بــه خطر انداخته
اســت .منظور او عملیات
نظامی ارتـــش ترکیه
علیه کردها در شمال
سوریه است که سبب
شد ناتو در ایــن باره
یــک ســتــاد بــحــران

تشکیل دهد .رئیس جمهور فرانسه آینده
ماده  5این پیمان را زیر سوال برد و گفت:
چه بر سر مــاده  5پیمان خواهد آمــد؟ اگر
دولــت بشار اســد تصمیم بگیرد به حمله
ترکیه پاسخ دهد آیا ما در این نبرد مداخله
خواهیم کرد؟ این سوالی است که باید به
آن پاسخ داده شود .ما متعهد به مبارزه با
تروریسم هستیم .پــارادوکــس ماجرا این
است که تصمیم آمریکا [برای عقب نشینی
از شمال سوریه] و حمله نظامی ترکیه هر
دو به یک نقطه منتهی می شود که عبارت
است از :قربانی شدن شرکایی که در منطقه
با داعــش می جنگیدند .رئیس کاخ
الیزه ادامه داد :دونالد ترامپ ناتو
را به عنوان یک پروژه تجاری و یک
انحصار تجاری میبیند ،بهانهای
برای خرید اجناس آمریکایی .وی
همچنین دربـــاره ضعیف شدن
جدی اروپا هشدار داد و
گفت :اگر اروپا همانند
یــک قـــدرت جهانی
عمل نکند ،از بین
خواهد رفت.

هفتهنامه "ویــک
آمــریــکــا" بــا تیتر
"جراحیرادیکال"
بــه بــررســی وعــده
الــیــزابــت وارن،
نــامــزد چپگرای
دموکراتپرداخته
که بــرای رسیدن
به ریاستجمهوری شعار "خدمات درمانی برای
همه" را مطرح کرده است .وارن  ،به ارتباط شرکت
های بزرگ با سیاستمداران اشاره کرده و گفته این
شرکت ها دولت آمریکا را خریدهاند .وی بر مبارزه با
البی گری و فساد در واشنگتن تأکید کرده است .در
حالی که تا چند هفته پیش الیزابت وارن در بسیاری
از نظرسنجیها خود را به بایدن رسانده بود اما به
نظر میرسد بایدن بار دیگر حداقل در این مقطع از
رقابتهافاصلهخودراافزایشدادهاست.

چهره روز

شهردارمیلیاردر؛رقیبجدیدترامپ
مایکلبلومبرگشهردارسابق
نیویورک و میلیاردر معروف
آمریکا از قصد خود برای ورود
به کـــارزار رقابت انتخاباتی
دموکراتها خبر داد.اگرچه
بــلــومــبــرگ مــاههــا پــیــش در
گفتوگو با برخی شبکههای خبری از احتمال
ورود به این کارزار برای رقابت با دونالد ترامپ خبر
داده بود اما اکنون به نظر میرسد او به این نتیجه
رسیدهاستکهداوطلبانفعلیدموکراتازتوانایی
کافی برای کنار زدن ترامپ برخوردار نیستند.این
میلیاردر  ۷۷ساله ،در گام نخست از ایالت آالباما
برای رقابتهای مقدماتی ثبت نام کرده است.به
نوشتهآسوشیتدپرس،بلومبرگچالشایدئولوژیک
جدیبرایجوبایدنمعاوناولاوباماستکهازخود
چهرهای معتدل به نمایش گذاشته است.از سوی
دیگر رسانههای میلیاردرهایی که روابط عمیقی
با وال استریت دارنــد میتوانند علیه داوطلبانی
همچون الیزابت وارن و برنی سندرز اقــدام کنند
که شعارهایی علیه درآمــدهــای نابرابر و مالیات
ثروتمندانآمریکاییسرمیدهند.

