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اعتراض رئیس پارلمان لبنان به 
رفتار نژادپرستانه آمریکا 

یک روزنامه لبنانی نوشت، رئیس پارلمان 
لبنان در دیــدار با تیم آمریکایی به شــدت از 
اقدامات این کشــور در تحریم لبنانی ها انتقاد 

کرده است.
هفتم شــهریور ماه بود که دفتــر کنترل 
دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا 
بانک لبنانی جمال تراست را به بهانه تسهیل 
فعالیت های بانکی برای حزب اهلل در فهرست 
تحریم ها قرار داد و پــس از آن تهدید کرد هر 
طرفی که به نوعی با حزب اهلل در تعامل باشد، 

تحریم خواهد شد.
روزنامه الجمهوریه در گزارشــی در همین 
باره نوشت، حزب اهلل در حال بررسی گزینه های 
ممکن برای مقابله با تحریم های آمریکاست و 
نبیه بری رئیس پارلمان نیــز در این نبرد  در 
کنار حزب اهلل و در خط مقدم است اما به شیوه 

خودش و بر اساس راهبرد دفاعی.
این روزنامه ادامــه داد: می توان گفت که 
بری به یــک فرد کارکشــته در تاکتیک های 
جزر و مد با آمریکایی ها تبدیل شــده است، او 
بارها با هیأت های آمریکایی دیدار داشــته، به 
شــخصیت و مزاج های متفاوت آنها کامال پی 
برده و مذاکرات دقیقی با آنها داشته است. وی 
تالش کرده میان عمل گرایی رئیس پارلمان به 
عنوان دومین جایگاه در دولت لبنان و صالبت 
رئیس جنبش امل به عنوان شــریک مقاومت 
و مخالف با سیاست های جانبدارانه آمریکا در 

قبال اسرائیل را جمع کند.
الجمهوریه ســپس نوشــت، بری می داند 
مقابله دیپلماسی با پیشــنهادهای آمریکا در 
سایه ریاست جمهوری دونالد ترامپ و اقدامات 
سبکسرانه دولت وی سخت تر است، از جمله 
این اقدامات تحریم های جمعی علیه گروهی 
اصلی در لبنان به بهانــه محاصره حزب اهلل و 

خشکاندن منابع مالی این جنبش است.
بر اســاس این گزارش، تحریم بانک جمال 
تراســت و وارد کردن خســارت بــه هزاران 
ســپرده گذار در این بانک منجر به خشم نبیه 
بری شــد و وی در دیدار اخیرش با مارشــال 
بیلنگســلی معاون وزیر خزانه داری آمریکا بر 
صراحت کالم خود افزود و موضع خود در قبال 

تحریم ها را کامال تشریح کرد.
مارشال بیلنگسلی اول ماه جاری )مهرماه( 
با نبیه بری و سعد الحریری نخست وزیر لبنان 

به طور جداگانه دیدار و گفت وگو کرد.

بری بــه این تیم آمریکایی گفــت: در آغاز 
جوانی ام در آمریکا بودم، زمانی که گرین کارت 
گرفتم در آن زمان دریافتم در جامعه آمریکا به 
مفهوم عدالت توجه می شود اما آنچه امروز شما 
انجام می دهید ابدا ارتباطی به احترام به عدالت 
و حقوق بشر ندارد بلکه یک رفتار نژادپرستانه 
است که به وضوح در تحریم های جمعی آشکار 
اســت. دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی بعد 
از موفقیت هــای حزب اهلل لبنــان در مقابله با 
گروه های تروریستی در سوریه تالش ها برای 
تشــدید فشــار به حزب اهلل لبنان را افزایش 
داده اند. واشنگتن در راستای تالش برای پایین 
آوردن محبوبیت حزب اهلل در لبنان بانک ها و 
شخصیت های لبنانی را به اتهام ارتباط با این 

گروه در فهرست تحریم قرار می دهد.
در واکنش به تحریم بانک هــا در تعامل با 
حزب اهلل، گروه سیاســی معروف به »تجمع 
احزاب، گروه ها و شخصیت های ملی لبنان« 
که متشکل از احزاب و شخصیت های سیاسی 
مهم لبنان است، بیانیه ای صادر و این اظهارات 
بیلنگسلی را محکوم کرد. تجمع احزاب اعالم 
کرد، اظهارات خصمانه این مسؤول که خودش 
نماینده »تروریست ترین کشــور دنیاست« 
ناشی از کینه آمریکا از ملت های آزادی است 
که به خاطــر کرامت و اســتقالل خود مبارزه 
می کنند؛ کینه هایی که منجــر به جنگ ها و 
فاجعه هایی شــده که تاریخ نمونه آن را سراغ 
ندارد. در ادامه این بیانیه آمده بود: دموکراسی 
که دولت جنایتکار ایاالت متحده از آن دفاع و 
آن را تبلیغ می کند، همان دموکراسی است که 
به رژیم نژادپرســت صهیونیستی حق اشغال 
فلسطین، آواره کردن ملت آن، محاصره کردن 
آنها در آوارگی و ممانعت از کمک رسانی به آنها 

را می دهد.

جهاننما
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پس از آنکه اعتراضات ضد دولتی پر 
زد و خورد مردم عراق در بغداد، پایتخت 
کشور و چندین شــهر جنوبی آن وارد 
سومین روز خود شد، عادل عبدالمهدی، 
نخست وزیر این کشور خواستار گفتگو با 

معترضان شد.
اگرچه برخی تحلیل گران ریشه این 
اعترضات را مشکوک ارزیابی کرده اند 
و برخی آن را نشأت گرفته از غرب برای 
ایجاد تشنج در عراق و بر هم زدن روابط 
منطقه می دانند، اما عمده رسانه ها صرفاً 
این تنش ها را اعتراضات مردمی به فساد 
اقتصادی در دولت عراق و نیز بیکاری و 

فقر عمومی می دانند.
خبرگزاری الجزیره به نقل از اخبار 
روز پنج شنبه رسانه های محلی نوشت: 
دفتر عبدالمهدی در بیانیه ای گفت که 
نخست وزیر همچنان به ارتباط خود با 
معترضان در تالش بــرای پایان دادن 
به بحران سیاسی و بازگشت به زندگی 

عادی، ادامه می دهد.
در ادامه بیانیه آمده بود: عبدالمهدی 
آماده اســت تا با نمایندگان تظاهرات 

صلح آمیز دیدار کند تا درخواست های 
برحق آن ها را مورد توجه قرار دهد.

این بیانیه پس از آن منتشر شد که 
حدود چهــار هزار نفــر از معترضان به 
خیابان های بغداد آمدند و با سرپیچی 
از حکومت  نظامی اعالم شــده از سوی 
دولــت، خواســتار بهبــود خدمات 
دولتی، مشاغل بیشــتر و پایان یافتن 
فســاد گســترده اقتصادی شــدند. 
تظاهرکنندگان در میدان الطیران بغداد 
جمع شــده  بودند و تالش داشتند به 
ســمت تحریر، میدان مرکزی شــهر، 
حرکت کنند و به نوشته نیویورک تایمز 
با پرتاب سنگ به سوی مأموران امنیتی، 
با بازخورد سنگین آن ها و شلیک گلوله 
و گاز اشــک آور مواجه شدند. پلیس در 
محله زعفرانیه بغداد اقدام به شــلیک 
گلوله کرد و در محله شــعله در شمال 
غرب شهر نیز اعتراضاتی شکل گرفت. 
به نوشته الجزیره، معترضان که ظاهراً 
از هر حزب سیاســی مستقل هستند، 
تظاهرات را از روز سه شنبه آغاز کردند 
و بعد اعتراضات به دیگر شهرهای عموماً 
شــیعه در جنوب عراق کشیده شد. بر 
اساس اعالم کمیساریای عالی حقوق 
بشــر عراق، در جریان اعتراضات این 
چند روز حداقل 19 نفر کشــته شدند 

که المهدی در صحبت های خود آن ها 
را شهید نامید. تظاهرکنندگان خشم 
خود را متوجه دولت یک ساله المهدی و 
همچنین کل طیف سیاسی کشور کردند 
و آن ها را متهم به فساد و عدم تالش برای 

بهبود زندگی خود دانستند.
عمران خان، خبرنــگار الجزیره که 
از بغــداد گزارش کرده، گفــت که این 
اعتراضــات، بزرگ  تریــن چالــش 
عبدالمهدی تاکنون بوده است؛ اما معلوم 
نیســت که او بتواند طغیان خشم علیه 
دولتش را متوقف کنــد؛ چراکه ظاهراً 
معترضان رهبر مشــخصی برای آغاز 
مذاکرات ندارند. چندین عراقی عنوان 
کرده اند که روز پنج شنبه پیامک هایی 
از دفتر عبدالمهــدی دریافت کرده اند 
که حاوی شــماره  تلفنی برای دریافت 
شکایت های آن ها بوده است. براساس 
اطالعات صندوق بین المللی پول، عراق 
چهارمین دارنده ذخایــر نفتی جهان 
اســت اما عمده جمعیت 40 میلیونی 
این کشــور در فقــر به ســر می برند و 
بهره ای از خدمات ســالمت، آموزش، 
برق و آب مناســب نبرده اند. علی، یک 
دانش آموخته 22 ساله بیکار عراقی روز 
پنج شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: 
ما تا زمان ســقوط دولت به اعتراضات 

خود ادامه می دهیم. من فقط 250 لیرا 
)20 سنت( در جیبم پول دارم و مقامات 

دولت میلیون ها لیر.
عالوه بر اعمال حکومت نظامی، دولت 
عراق دسترســی مردم به اینترنت را در 
پایتخت و عمده نقاط دیگر کشور قطع 

کرده است؛ اقدامی که به نظر نمی رسد 
کار زیادی در کاهــش تنش ها از پیش 
ببرد. به گفته کمیساریای عالی حقوق 
بشر عراق، عالوه بر کشته شدن 19 نفر، 
حداقل 1041 نفــر در این درگیری ها 

زخمی و 62 نفر نیز بازداشت شدند.
بیشــتر از نیمی از کشته شدگان در 
سه روز گذشته از شهر ناصریه در جنوب 
عراق بوده اند. اگرچــه خبرگزاری ها به 
نقل از منابع امنیتی و پزشــکی، تعداد 
کشته شــدگان را بیشــتر از آمار اعالم 
شده در روز پنج شــنبه عنوان کردند. 
خبرگزاری فرانســه از کشــته شدن 
مجموعا 30 نفر خبر داده و گفته است 
که 6 نفر در ناصریه و چهار نفر در شــهر 
نزدیک آن، عماره، کشته شده اند. این 
خبرگزاری گفت کــه 2 معترض و یک 
پلیس در شهرک دیوانیه، شهرکی در 

جنوب بغداد کشته شده  اند.
در همین حال آسوشیتدپرس تعداد 
کل کشته شدگان را 33 نفر اعالم کرده 
است. الجزیره عنوان کرده که نمی تواند 

هیچ کدام از این آمارها را تأیید کند.
به نوشــته نیویورک تایمز، برخی 
رهبران از جمله مقتدی صدر، روحانی 
شــیعه که اظهاراتشــان می تواند به 
کاهش یا افزایش خشم ده ها هزار نفر از 
معترضان منجر شــود، در انتخاب بین 
مصالحه و انتقاد از تصمیم دولت برای 
قطع اینترنــت، ســعی در آرام کردن 
سازمان دهندگان اعتراضات داشته اند؛ 
در حالی که خود این روحانیان به برخی 
عملکردهای دولــت المهدی اعتراض 
داشــتند. بر اســاس اعالم رویترز، روز 
پنج شنبه، حکومت نظامی در ناصریه، 
عمــاره، نجف و حله همچنــان پابرجا 
بوده است. روز سه شنبه، عبدالمهدی 
با انتشار پســتی در فیس بوک، از بروز 

خشونت ابراز ناراحتی کرد. او نوشت: این 
موضوع مرا ناراحت می کند و قلب ما را از 
آسیب به معترضان، پسران  و نیروهای 
امنیتی مان و نیز تخریب و غارت اموال 
عمومی و دارایی های اشخاص می شکند. 
ما به ملت کشورمان اعالم می کنیم که 
اولویت ما تمرکز بــر تأمین راهکارهای 
واقعی و ریشه ای برای مشکالتی است 
که چندین دهه روی هم انباشته شده اند.
کشــته شــدن مردم نگرانی های 
بین المللی را در پی داشــته و سازمان 
عفو بین الملل از دولت عراق خواســته 
اســت نیروهای امنیتی خود را کنترل 
و درباره این کشته ها تحقیق کند. لین 
معلوف، مدیر تحقیقات خاورمیانه عفو 
بین الملل گفت: اینکه نیروهای امنیتی 
عراق با قدرت غیرضروری بارها و بارها 
با معترضان اینچنین وحشیانه برخورد 
می کنند، بسیار ترســناک است. الزم 
است که مقامات برای اجرای تحقیقات 
مستقل و بی طرف تضمین دهند. دولت 
باید مسئولین این وحشیگری را پاسخگو 
کنــد. در همین حال ســازمان ملل به 
دولت هشدار داده اســت که حداکثر 
خویشــتن داری را به خرج دهد و اجازه 
اعتراضات صلح آمیز را صادر کند. بریتانیا 
و اتحادیــه اروپا نیز خواســتار آرامش 
شــدند. دولت عراق پس از شکســت 
تروریست های داعش در سال 2017، 

در تالش برای بازیابی کشور است.
زیرساخت های این کشور به واسطه 
ده ها ســال جنــگ داخلــی فرقه ای، 
اشــغال خارجی، 2 حمله بــه  رهبری 
ایاالت متحده، تحریم های ســازمان 
ملل متحد و جنگ علیه کشــورهای 

همسایه تحلیل رفته است.

وعده نخست وزیر عراق به معترضان: 

مطالباتبحقراپیگیریمیکنم
اعتراضات عراق، 

بزرگ  ترین چالش 
عبدالمهدی تاکنون بوده 
است؛ اما معلوم نیست که 

او بتواند طغیان خشم علیه 
دولتش را متوقف کند؛ 
چراکه ظاهراً معترضان 

رهبر مشخصی برای آغاز 
مذاکرات ندارند

عالوه بر اعمال حکومت 
 نظامی، دولت عراق 

دسترسی مردم به اینترنت 
را در پایتخت و عمده نقاط 

دیگر کشور قطع کرده 
است؛ اقدامی که به نظر 
نمی رسد کار زیادی در 

کاهش تنش ها از پیش ببرد

با اعالم نتایج نهایی انتخابات پارلمانی در اتریش حزب مردم به رهبری صدراعظم پیشین این کشور با کسب 37.5 درصد در 
آستانه تشکیل دولت جدید قرار گرفت.

نتایج نهایی انتخابات یکشنبه گذشته اتریش اعالم شد و طی آن »حزب مردم« به رهبری »سباستین کورتس« توانست با 
6درصد بهبود آرا نسبت به انتخابات 2017 و کسب 37.5 درصد آرا، بار دیگر آماده تشکیل دولت ائتالفی شود. نشریه اشپیگل 
در این باره افزود: این در حالی است که حزب سوســیال دموکرات با کاهش 5.7 درصدی آرای خود در انتخابات این دوره و 
کسب 21.2 درصد کاهشی تاریخی را در کارنامه عملکرد خود ثبت کرد. به این ترتیب انتظار می رود »الکساندر فون در بلن« 
رئیس جمهوری اتریش به زودی کورتس را مامور تشکیل دولت ائتالفی کند، هرچند هنوز 
به روشنی مشخص نیست که کدام حزب موفق در انتخابات این دوره می تواند شریک 
سیاسی حزب مردم در تشکیل دولت جدید باشد. به نوشته اشپیگل با اینکه گزینه های 
زیادی برای تشکیل دولت ائتالفی برای کورتس وجود دارد، اما دو حزب دیگری که آرای 
خوبی در این انتخابات به دست آورده اند یعنی سوسیال دموکرات ها و سبزها اختالف نظر 

گسترده ای با حزب مردم دارند.

دونالد ترامپ طی درخواست جدیدش مبنی بر پیشبرد تحقیقات جو بایدن توسط دولت چین و اوکراین، مجددا خواستار 
مداخله یک کشور خارجی در امور سیاسی آمریکا شد؛ به باور ترامپ، چین و اوکراین هر دو باید پرونده جو بایدن و پسرش را مورد 
بررسی قرار دهند. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در جمع خبرنگاران حاضر در کاخ سفید گفت: چین 
باید درباره بایدن و پسرش تحقیق صورت دهد؛ زیرا آنچه که در چین رخ داده، به اندازه اوکراین بد است. وی همچنین این درخواست 
را از اوکراین نیز کرد و گفت که خواهان تحقیقات این کشور درباره فعالیت های جو بایدن و پسرش است. تاکنون، ترامپ و رودی 
جولیانی، وکیل شخصی او، هیچ مدرکی در اثبات ادعاهای خود مبنی بر فساد جو بایدن، معاون سابق رئیس جمهوری آمریکا ارائه 
نداده اند. جو بایدن از کاندیداهای پیشتاز حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری 

سال بعد آمریکا است.
درخواست مذکور ترامپ از چین، بر شــعله نارضایتی ها از ترامپ و درخواست برای 
استیضاح او در مجلس نمایندگان آمریکا افزوده اســت؛ پیش تر یک افشاگر در جامعه 
اطالعاتی آمریکا، درخصوص تعامالت ترامپ و دولت اوکراین شــکایتی مطرح کرد که 

تبدیل به انگیزه اصلی دموکرات ها برای استیضاح رئیس جمهور شد.

چین هم از سوی ترامپ مأمور به تحقیق در مورد بایدن شدصدراعظم پیشین اتریش آماده تشکیل دولت ائتالفی می شود

فرماندار هنگ کنگ اعالم کرد که اســتفاده از ماسک 
چهره برای پوشاندن صورت توسط معترضان و اغتشاشگران 

ممنوع است.
به گزارش رویترز، منابع پلیس هنگ کنگ می گویند که 
کری الم در نشست روز جمعه ممنوعیت استفاده از ماسک را 

در هرگونه تظاهرات توسط معترضان اعالم کرد. 
این مساله قرار است به عنوان یک قانون جدید از نیمه شب 
جمعه اجرایی شود. الم گفت که این طرح از روز شنبه 5 اکتبر 
آغاز خواهد شد. در حالیکه معترضان هنگ کنگی خود را را 
طرفدار دموکراسی به تصویر می کشند، پلیس هنگ کنگ در 
عملیات اخیر خود، مقادیر زیادی از تسلیحات و مواد منفجره 

در پناهگاه های این معترضان کشف و ضبط کرده  است.
بنا به گزارش شبکه راشــاتودی، آنطور که پلیس هنگ 
کنگ اعالم کرده است، در روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته 
جاری، در ارتباط با معترضان هنگ کنگ، 4۸ مکان در سراسر 

شهر تفتیش شده است.
تظاهرات ضددولتی در هنگ  کنگ برای اولین بار در ماه 
مارس سال جاری میالدی برگزار شد که در آن هزاران معترض 
برای اعتراض به الیحه اســترداد مجرمین به دولت مرکزی 
چین به خیابان آمدند. علیرغم آنکه الیحه مذکور لغو شده 
است، اعتراضات همچنان ادامه دارد و معترضان تحت پرچم 

آمریکا و انگلیس به تظاهرات ضددولتی خود ادامه داده اند.

کنشگران محیط زیست انگلیس روز پنج شنبه در اقدامی 
نمادیــن و در اعتراض به کم  توجهی سیاســت مداران این 
کشور به وضعیت فوق العاده آب  و هوایی، رنگ قرمز به سمت 

ساختمان وزارت دارایی انگلیس پاشیدند.
اعضای گروه قیام علیه انقراض به عنوان برگزارکنندگان 
این حرکت اعتراضی می گویند که ادعای دولت لندن درباره 
مقابله با تغییرات آب و هوایی و حمایت از اکتشافات در حوزه 

سوخت  های فسیلی سازگار نیست.
آن ها با اســتفاده از یک خودروی آتش نشانی یک هزار 
و ۸00 لیتر خون مصنوعی به ســمت ســاختمان قدیمی 
وزارت دارایی پاشــیدند. در یک لحظه کنترل از دست آنها 
خارج شــد و رنگ، خیابان را هم قرمز کرد. پس از آن پلیس 
لندن وارد عملیات شد و پنج نفر را به جرم خسارت به اموال 
عمومی دستگیر کرد. کنشگران محیط زیست آوریل گذشته 
نیز به مدت دو هفته حمل و نقــل عمومی و رفت آمد عادی 

را در لندن مختل کردند.آنها که خواهان رسیدگی فوری به 
وضع محیط زیست هستند، در اقداماتی مانند بستن خیابان 
منتهی به پارلمان، چسباندن خود به قطارهای شهری و امثال 

آن، در رفت و آمد شهری اختالل ایجاد کردند.
این گروه خواستار آن هستند که دولت از طریق تصویب 
قوانین الزام آور، افزایش روزافزون دی اکسید کربن را تا سال 

2025 به صفر برساند.

ماسک چهره در اعتراضات هنگ کنگ ممنوع شدرد خون بر ساختمان وزارت دارایی انگلیس
خبرخبر


