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حاشیه خطرناک اعتراضات عراق
آرامــش نسبی بر آسمان اعتراضات در بغداد
خیمه زد هاســت ،اما این آرامشی است با دوام
یا آرامشی است قبل از توفان؟ سرنوشت عراق
چه خواهد شد ؟ عراقی که با درآمد  ۸۹میلیارد
دالری ،حدود  ۲۳میلیارد دالر کسری بودجه
دارد .تحقق نیافتن چندین دهــه مطالبات
معیشتی و خدمات عمومی متراکم در کنار فساد
گسترده در اختصاص بودجهها به پروژ ههای
عمرانی ،ایــن کشور را به وضعیت نامناسبی
رســانــده اســت .بهرغم درآمــدهــای نفتی باال،
بسیاری از پروژ ههای آب رسانی و بر قرسانی
از جمله در بصره ،با وجــود اختصاص بودجه
پــس از گذشت ســا لهــا همچنان اجــرا نشده
است .اقتصاد عراق ،وارداتــی است و بسیاری
از شرکتها و پیمانکاران خارجی نیز حاضر
به استفاده از نیروهای عراقی بــرای اجــرای
پروژههای داخلی نیستند .جلوگیری از واردات
و افزایش تعرفهها هــم ،افزایش قیمت ارزاق
و نارضایتی عمومی را به دنبال داشته است
نارضایتی هایی که اگر چه ریشه داخلی دارد
و بعضا از خواسته هــای به جــای مــردم نشئت
گرفته ،امــا برخی حرکات ازجمله تعرض به
مقرها و افراد منتسب به محور مقاومت ازجمله
شهادت «وسام العلیاوی» ،یکی از فرماندهان
نبرد با داعــش  -از ســوی نفوذی هاست و نه
معترضان  .برهمین اساس برای درک بهتری از
اوضاع عراق باید طرح و ساختار تصمیم گیری
آمریکایی ها و دولت عبدالمهدی به عنوان دو
بازیگر عمده کنونی در عراق مورد ارزیابی قرار
گیرد ،اما طرح آمریکایی ها به عنوان مهم ترین
بازیگر خارجی چیست؟ در پاسخ به این سوال
باید گفت ،طرح آمریکا در عراق تغییر ساختار
سیاسی ایــن کشور و در نهایت حــذف اقتدار
شیعیان است .این تصمیم قطعی و حتمی است.
در حقیقت آمریکایی ها بعد از سال  2003به
این سو و پس از آشوب های به وجود آمده ،نظام
پارلمانی را سازمان دهی کردند که تصورشان
نبود.از این نظام پارلمانی به دلیل نگاه های

متفاوت و بعضا مبنایی میان گروه های شیعه،
دولتی سر برآورد که اساسا ساختاری شیعی و
به مراتب ضد آمریکایی دارد .بر همین اساس با
سناریوهای مختلف از جمله حضور داعش در این
کشور بر آن شدند تا این کشور را در شرایطی قرار
دهند که «دولت شیعی» به هر نحوی سرنگون
شود و در نهایت یک دولت سکوالر و غیر وابسته
به جریان شیعه و بدون در نظر گرفتن اکثریت
شیعیان در عراق تشکیل شود .البته داعش تنها
سناریوی آمریکایی ها نبود .پیشتر با نفوذ عناصر
وابسته به حزب بعث در ارتش ،طرح کودتایی
را دنبال می کردند که با کشف و شناسایی
آن توسط نهادهای امنیتی عراق ،خنثی شد.
پایگاه عربی  21همین چند روز قبل به نقل از
منابع امنیتی قطر نوشته است که امــارات در
عراق در چند ماه گذشته طرح کودتایی اجرا
کرد که دولــت مرکزی از آن مطلع شد و آن را
خنثی کرد .طرحی که بدون اطالع آمریکایی
ها برنامه ریــزی و هدایتش ممکن نیست .در
حقیقت آمریکایی ها در عراق جبهه ای با حضور
عربستان ،امارات و رژیم صهیونیستی تشکیل
دادند که در آن افول جریان شیعی و در نهایت
مرجعیت و محور مقاومت هدف اصلی است .در
این جبهه هر یک از اعضا وظیفه ای را برعهده
دارد .حمایت از عناصر داعش و تکفیری های
القاعده و دیگر گروه های تروریستی به دلیل
ارتباط منسجم «االستخبارات» عربستان با آنان،
به ریــاض سپرده شده اســت .هدف قــرار دادن
مراکز نظامی ،ترور فرماندهان و شخصیت های
مهم حشدالشعبی به رژیم صهیونیستی و موساد
واگذار شده و طراحی و هدایت شبکه حزب بعث
و موج سواری روی اعتراضات خیابانی با اتاق
عملیات در ابوظبی است .در طرف دیگر پایگاه
عین االســد عــراق قــرار دارد که به نوعی مرکز
فرماندهی نیروهای نظامی آمریکا در این کشور
است و وظیفه اصلی آن تشکیل اتاق مشترک
عملیاتی با این سه کشور و در نهایت تشکیل مرکز
هدایت ناآرامی ها و فعالیت های ضد دولت عراق
در ماه های گذشته و روز های آینده است .نکته
قابل تامل حضور عناصری است که پروژه آیلپ
را در تگزاس گذراندند و به عراق برگشتند و حاال
نقش فعالی در آشــوب های خیابانی در عراق
دارنــد .عناصری که با حمایت سفارت آمریکا
در بغداد و با همکاری وزارت خارجه آمریکا و
دانشگاه تگزاس به این کشور اعــزام شده و در
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ماه های گذشته به عراق برگشته و شبکه سازی
قوی برای براندازی تشکیل دادهاند .پرداختن به
چیستی و نفوذ این شبکه خود یادداشتی مستقل
می خواهد اما میتوان گفت پس از ناامیدی
کاخ سفید از براندازی سخت در قالب جنگ،
حذف عناصر اصلی محور مقاومت در سال های
2003و  ،2004ایجاد فتنه طایفهای در سال
های  2005به بعد ،حمایت از داعش و تشکیل
حشدالعشایری برای مقابله با دولت مرکزی،
کودتای نظامی و در نهایت سرنگونی به وسیله
احزاب نفوذی ،این بار کاخ سفید به سراغ انقالب
نرم رفته تا بتواند با یک شوک بزرگ برای همیشه
پرونده عراق را به نفع خود تمام کند یا در نهایت
عراق یکپارچه ای وجود نداشته باشد.در طرف
مقابلامادولتمرکزیعراقتصمیمجدیگرفته
که عالوه بر پایان دادن به مشکالت موجود و حل
خواسته های اجتماعی برای براندازی حکومت
پیش دستانه اقداماتی انجام دهد که می تواند
به نفع بغداد و شهروندان عراقی باشد .اولین
موضوعی که عبدالمهدی مطرح ساخت و احزاب
عراقی نیز از آن حمایت کامل داشتند ،طرح
اصالح قانون اساسی و حرکت عراق به سمت
نظام ریاستی اســت .نظامی که ضمن تقویت
جایگاه نظارتی پارلمان ،اقتدار ریاستی را بیشتر
کرده و امکان حذف پست نخست وزیری در آن
ممکناست.درحقیقتنهتنهابدینوسیلهاقتدار
جریان شیعه کاهش نمی یابد ،بلکه به دلیل
جمعیت باالی شیعیان ،امکان حضور شخصیت
کاریزماتیک شیعی در راس حکومت افزایش
خواهد داشــت و ایــن دقیقا عکس خواستهای
است که آمریکایی ها به دنبال آن هستند .در
طرف دیگر به خاطر قدرت باالی احزاب همسو
با محور مقاومت در عراق ،کابینه تشکیل شده
نیز بسیار مقتدر تر و قوی تر عمل خواهد کرد .از
سویی گروه هایی چون حشدالشعبی و نیروهای
مقاومت با درج عنوان شان در قانون اساسی به
یک نیروی رسمی و البته دایمی تبدیل خواهند
شد و این نیز برای آمریکایی ها بسیار سنگین
است.حتی زمزمه های افزودن بندی به قانون
اساسی عراق برای پایان حضور آمریکایی ها نیز
به گوش می رسد.در چنین شرایطی باید اذعان
کرد هر دو طرف به طور جدی وارد فضای رقابتی
شده اند و همه تالش خود را برای پیروزی به کار
می گیرند .باید منتظر ماند و دید در این فضای پر
از ابهام ،کدام طرف پیروز خواهد شد.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• نفس مستاجران با افزایش ناگهانی اجاره
به شماره افتاده وخیلی از آن ها تحت فشار و
مضیقه هستند .با تورم موجود جوان ها دیگر
به فکر ازدواج وتشکیل خانواده نیستند .به
امید آن روزی که دستی از پشت ابرها مردم را
به روزهای آرامش وآسایش برگرداند.
••چرابایددرطول سه ماه نان گــران بشه؟
حقوق کارگر سالی یک بارفقط اضافه می
شه.آیاکسی توی این مملکت هست که به
داد مردم برسه؟
••از آقای روحانی و دولتمردان کمال تشکر
وقدردانی رو داریم که در سال چند مرحله
اقــام ضــروری رو گــرون می کنن .حاال که
نــان رو هم گــرون کــردن یه لطفی بکنن از
کارمندهاشون بخوان حداقل بازرسی ها از
نانوایی ها رو بیشتر کنن تا حداقل به اندازه
پول مان به ما نان بدهند.
••درباره این که بازیگران پولدار بیمه ندارند،
رسانه ها خودشان را کشتند ولی ما کارگران
ساختمانی بیمه نداریم و کسی هم غمش
نیست!
•• هیچ کدام از پیامک ها با سیم کارت همراه
اول برایتان ارســال نمی شــود! این مشکل
عجیب ومنحصر به فــرد روزنــامــه خراسان
است .لطفاهرچه زودتر آن را برطرف کنید.
••م ــع ــاون آمـــــوزش بــنــیــاد شــهــیــد و ام ــور
ایــثــارگــران! م ــدارس شاهد جــزو مــدارس
وزارت آمــوزش و پــرورش نیست! دبستان
دخترانه شاهد معمار شهرستان کاشمر که
قبل از انقالب به دبستان رودکی معروف بود
بعد از تخریب و بازسازی در سال های اخیر
در اختیار دانش آموزان ویژه و پولداران قرار
گرفته .پس فرزندان کارگر و کشاورز این
محله کجا درس بخوانند؟
••خــواهــشــمــنــد اســــت پـــس ازتــحــقــیــق
نشانی محلی را کــه بشود از مــراکــز ترک
اعتیاددرصورت لــزوم شکایت کــرد ،چاپ
کنید.
••کره جنوبی در اجــرای تحریمهای نفتی
آمریکا علیه ایران اولین کشوری بود که تمامی

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

دستورات این کشور را اجرا کرد .در صورتی
که االن اجناسی مثل لوازم خانگی تا ماشین
آالت راه سازی و خودروهای لوکس وارداتی
کره ای کشور ما رو فراگرفته و تولیدکنندگان
داخلی در حال ورشکستگی هستند .البته از
رانت واردات هم غافل نباشید.
••قبل از عید خانه ام را فروختم و بعد عید
که رفتم خانه بخرم ،دیدم قیمت ها عجیب
باال رفته و دیگر بی خانه ماندم .حدود دو ماه
 100میلیون به قیمت خانه ام اضافه شد و من
تا مرز سکته رفتم .دیگر کاری هم از دستم بر
نمی آید و مسئوالن را به خدا واگذار کردم.
•• ازجمله راه های مبارزه با گــران فروشی
کــه انتظار اســت نهادهایی مثل سازمان
تعزیرات حکومتی به آن اهمیت بدهند،
اطالع رسانی قیمت های اجناس و کاالها
به صورت برچسب است که در این شرایط،
قیمت های واقعی مشخص و از این نوسان
قیمتی خارج شود.
••آیا نانوایی هابه مناسبت های مختلف می
توانند تعطیل کنندو آردهایشان رابــه نرخ
آزاد بفروشند؟
••مــســئــوالن بــهــداشــت لطفا تنباکوهای
میوهای را از بازار جمع کنید .جان جوانان
مان در خطره!
•• از آقای رئیسی ریاست قوه قضاییه خواهش
می کنم به عنوان یک ب ــرادر شهید و یک
بازنشسته ارتش که ماه ها در جبهه بودهام به
دادگستری شهر فریمان بازرسی بفرستند
چرا که برخورد بعضی از کارمندان در شان
مردم و اسالم نیست.
•• در صفحه  16مطلب شکار پهپاد متجاوز
به وسیله سامانه خرمشهر نبوده .این سامانه
سوم خرداد بود که این پهپاد رو ساقط کرد.
•• یک سال شد و در کشور هر روز یک چیزی
گــران می شــود .یک روز تخم مــرغ ،یک روز
پیاز ،یک روز روغــن ،یک روز شکر ،یک روز
گوشت و . ...چه خبره؟ همه مردم که پولدار
نیستن؟ برنج پاکستانی االن شده کیسه ای
باالی صدو چند هزارتومان و همان هم دیگر

نمابر05137009129 :

پیدا نمی شود!
••خراسان عزیز! چند بار از مشکالتم نوشتم
و برات فرستادم ولی متأسفانه چاپ نکردی!
•• امــــروزه فرهنگ مــقــدس ازدواج واقعا
نیازبه نهادینه شدن وحمایت همه جانبه
دارد۱۱.میلیون مجردآمارکمی نیست که
ازآن به راحتی بتوان عبورکرد .خب این همه
جوان مجرد به حمایت نیاز دارند.
•• همشهریان عزیز! بیایید با هم قرار بگذاریم
هیچ وقت آب دهان روی زمین نریزیم .این
عــادت بسیارناپسندی است وباعث پخش
میکروب می شود.
•• مــردم روسیه ازمجلس خواستند قانونی
وضــع کند که آقــای پوتین در دور ســوم هم
درانتخابات ریاست جمهوری شرکت کند که
این هم عملی شد ولی مردم ایران از مجلس
می خواهند این قدر بی حد و اندازه از دولت
حمایتنکندکهآنچنانهمعملینمیشود.
•• مالک برتری ما آدم ها نسبت به هم فقط
تقواست نه ماشین و نه پست و نه هیچ چیز
دیگر .هیچ وقت یادمون نره .این قدر هم به
خودمون مغرور نشیم.
••چرا قیمت نان دولتی امسال تا االن که
آبا نماه است دو بارافزایش یافته؟ جالب
این جاست که این گرانی فقط مال دولتی
هاست وگرنه آزادپزها که هروقت دل شان
بخواهد نــان راگــران می کنند .نمی دانم
وظیفه تعزیرات چیست؟
•• مــن از س ــه ــام ــداران شــرکــت کــاغــذی
پردیسبان هستم .لطفا گزارشی تهیه کنید و
از مسئوالن قوه قضاییه بخواهید که بعد از پنج
سال با در نظر گرفتن تورم و گرانی های اخیر
با نظر انصاف و عدالت در جهت احقاق حقوق
مال باختگان تصمیم نهایی را بگیرند .چون
مبلغ پول پنج سال پیش ما االن دیگر بسیار
بی ارزش شده است.
••روی سخنم باصاحبخانه هــای بی رحم
است که نه رحمی دارند و نه انصافی .آقایون
صاحبخانه آن قدر بی انصاف نباشید کمی
رحمداشتهباشیدکهخداهمبهشمارحمکند.

تیم ملی فوتبال ساحلی با قهرمانی در جام بین قارهای تاریخساز شد

ماتادورهادرچنگیوزها

ساحلیبــازان ایــران با شکست اسپانیا برای
سومین بار قهرمان جام بین قارهای شدند .به
گزارش ایرنا ،ساحلی بازان کشورمان توانستند
در کنار برزیل و روسیه به پرافتخارترین تیم
تاریخ ایــن رقابتها تبدیل شوند .تیم ملی
فوتبال ساحلی ایران در دیدار نهایی مسابقات
جام بین قارهای از ساعت  ۱۹و  ۴۵دقیقه شب
گذشته در ساحل کایت دبــی به مصاف تیم

ملی اسپانیا رفت و در پایان با نتیجه شش بر
سه از حریف خود گذشت و به عنوان قهرمانی
این دوره از مسابقات دست یافت .این سومین
قهرمانی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در جام
بین قــار های بــود .شاگردان عباس هاشمپور
حاال در کنار برزیل و روسیه بیشترین قهرمانی
را در تاریخ این رقابتها مال خود کرد هاند.
ساحلیبازان برای رسیدن به این جام ،از سد

تیمهای مکزیک ،مصر ،روسیه ،امارات و اسپانیا
گذشتند و از عنوان سال قبل خود دفاع کردند.
گلهای ایران را در این بازی مصطفی کیانی،
سعید پیرامون ،محمد علی مختاری ،بهزادپور
و محمد احمدزاده به ثمر رساندند .تیم ملی
کشورمان در نیمه نهایی امــارات را شکست
داده بود و امارات در ردهبندی روسیه را دو بر
یک شکست داد و سوم شد.

لبیک نخست وزیر عراق به مرجعیت
عبدالمهدی :اعتراضات کمک کرد که سیاسیون تغییر را بپذیرند
به نظر می رسد با ضمانت مرجعیت نجف خطر
در حــال دور شــدن از بیخ گــوش دولــت و نظام
سیاسی عراق است .گزارش ها نیز حاکی است
که عبدالمهدی ،مقتدی صدر و العامری با هم
تماس داشتهاند و تصمیم گرفتهاند این ائتالف
دولتی را تقویت کنند و گزینه برکناری نخست
وزیر نیز همزمان با وعده های اصالحات سیاسی،
اقتصادی دولــت کنار گذاشته شده است.حاال
عادل عبدالمهدی نخستوزیر عراق در نامهای
سرگشاده به مرجعیت ،با بیان این که قصد تغییر
مهمی در کابینه و اصالح قانون انتخابات را دارد،
تأکید کرد که اعتراضات کمک کرد که سیاسیون
عراق ،تغییر را بپذیرند .عبدالمهدی با اشاره به
این که بیانیه مرجعیت دینی عراق در تأیید حق
تظاهرات مسالمتآمیز ،ابراز عقیده و به حاشیه
راندنعناصرمخربداخلیوخارجیاستکهقصد
دارند روند تظاهرات را منحرف کنند ،تأکید کرد که
دولت عراق از این فرصت ارزشمند برای اصالح
بنیادین در مبارزه با فساد و اقدامات خدماتی،
اقتصادی ،امنیتی ،انتخاباتی و قانون اساسی
استفاده خواهد کرد تا عملکرد آن بهبود یابد و به
دولتخدمتگزاروحامیمنافعملتتبدیلشود،نه
دولتی که فقط منافع احزاب و قدرت های سیاسی
حاکم را در نظر داشته باشد .وی با بیان این که
تظاهرات مسالمتآمیز ملت عراق ،از مهم ترین
رخدادهای این کشور پس از سال  2003است،

افــزود  :دولــت در حد تــوان ،بــرای رفع مطالبات
تظاهراتکنندگان تالش خواهد کرد و تظاهرات
را از مهم ترین ابزارهای فشار و نظارت برای تحقق
اصالحاتمطلوبمیداند.عبدالمهدیتاکیدکرد
:تظاهرات به گروههای سیاسی ،دولت ،قوههای
مقننه،مجریهوقضاییهفشارواردخواهدکردتاروند
را تصحیح کنند و تغییرات را بپذیرند.
▪بیان علت قطع اینترنت

عــادل عبدالمهدی تاکید کــرد هــر کسی که
مرتکب عملیات بازداشت و آدم ربایی غیرقانونی
شده است ،سرنوشتش دادگــاه خواهد بود.به
گفته نخست وزیر عراق مقامات کشور خدمات
اینترنت را به دلیل اقدام برخی برای استفاده از

آن جهت تحریک به خشونت محدود کردند .وی
گفت :برای تصویب اصالحات جدید از جمله
تعیین جدولی برای کاهش حقوق کارمندان و
مسئوالن ارشد به نصف و تحقق عدالت بیشتر
و اجرای تضمین امنیت اجتماعی و حقوق کار و
بازنشستگی برای برابر کردن شرایط کارمندان
بخش دولتی و خصوصی تالش میکنیم.این
در حالی است که مقتدی صــدر ،رهبر جریان
صدر عراق در توئیتی در واکنش به تحوالت اخیر
در این کشور بدون هیچ گونه جزئیاتی نوشت:
"دست از سرکوب صدای اصالحات بردارید.
برو فاسد".پیش از این رهبر جریان صدر عراق
از نخست وزیر این کشور خواسته بود تا خواهان
انتخابات پارلمانی زودهنگام با نظارت سازمان
ملل باشد کــه در آن ،اح ــزاب کنونی شرکت
نداشته باشند .بیشتر استانهای جنوبی عراق
از  ۲۵اکتبر ،تظاهرا تهایی را برای مبارزه با
فساد و بهبود وضعیت معیشتی برگزار کردهاند.
هر چند بیشتر این تظاهرات مسالمتآمیز است،
ولی برخی طرفهای خارجی و احزاب سیاسی
داخلی در حال موجسواری بر اعتراضات هستند
تا بتوانند به مقاصد خود دست یابند.هرچند
عبدالمهدی نیز حاال باید با جسارت در مدت
کوتاهی دست به اصالحات ریشه ای بزند که
آثارش در جامعه هویدا باشد و هر جا مانع تراشی
دید با صراحت به مردم بگوید.

دعوت معنی دار عربستان از دختر صدام برای سفر به ریاض
خالد بن فیصل آل سعود سفیر عربستان در
امان از رغد صدام حسین دختر رئیس جمهور
معدوم عــراق بــرای سفر به ریــاض در ماه آینده
و حضور در کنفرانس«عراق چشماندازهای
آینده» دعــوت کــرده اســت .بسیاری از فعاالن
سیاسی عراقی با استنادبه مدارک به دست آمده
و همچنین جهت گیری رسانه هــای سعودی

برای ایجاد خشونت و در گیری ،ریاض را متهم
اصلی مصادره اعتراضات اقتصادی برحق مردم
و هدایت تظاهرات به سمت آشوب می دانند.
دعــوت عربستان از دختر صــدام حسین برای
شرکت در کنفرانس ریاض با موضوع عراق ،ظن
پشتیبانی آل سعود از جریانات وابسته به حزب
منحل شده بعث برای ایجاد ناامنی در تظاهرات

مردمی اخیر عراق را تقویت کرده است.مرجعیت
دینی درعراق روز گذشته با انتشار بیانیه ای با
تاکید بر ضرورت مسالمت آمیز بودن اعتراضات
درخصوص اقدامات برخی طرف های داخلی
و خارجی که در دهه های گذشته عامل محنت
های عراق و سرکوب ملت بودند و اکنون به دنبال
مصادره اعتراضات هستند ،هشدارداد.

تالشدموکراتهابرایاستیضاحترامپپیشازکریسمس
دموکرا تهای مجلس نمایندگان آمریکا به
شدت تالش دارند تحقیقات تاریخی خود را
درباره استیضاح «دونالد ترامپ» که هفتهها
طول کشیده ،تا قبل از سال  ۲۰۲۰تکمیل و
احتماال مهم ترین رای گیری برای استیضاح او
را تا قبل از کریسمس برگزار کنند .به گزارش
هیل ،تعیین این تاریخ مورد توجه قرار گرفته
به ویژه با توجه به این که دموکراتها اقدامات
جدی را به کار بستهاند که نشان میدهد آن
ها مرحله کشف حقایق پشت درهای بسته را
به پایان رسانده و به مرحله دوم که همانا ارائه
ادله به افکار عمومی آمریکا برای استیضاح
ترامپ است ،تغییر مسیر داده اند .به گزارش

ایرنا به نقل از هیل ،تیم تحقیقات کنگره آمریکا
به ریاست «آدام شیف» رئیس دموکرات کمیته
اطالعات مجلس نمایندگان آمریکا  ۱۵جلسه
شهادت دهی مقام های کنونی و سابق دولت
آمریکا را پشت درهای بسته به پایان رساندند
و هفته پیش انتشار هــزاران صفحه از نسخه
های مربوط به این مصاحبه ها را آغاز کردند.
دمــوکــرات هــا در هفته جــاری اولــیــن جلسه
شهادت دهی علنی را که از تلویزیون پخش
خواهد شد درب ــاره تحقیقات استیضاح که
هفت هفته طول کشیده ،آغاز می کنند و سه
نفر از مقام هــای دســت انــدرکــار در سیاست
خارجی دولت ترامپ را که تاکنون در جلسه

هــای پشت درهــای بسته شهادت داده اند،
احضار خواهند کرد .این افــراد دربــاره نقش
ترامپ« ،رودی جولیانی» وکیل شخصی او و
متحدان آن ها در گروکشی سیاسی با اوکراین
شهادت داده اند .آدام شیف به تازگی گفته
در کار خود تاخیر نمی اندازیم زیرا تاخیر به
چنین شاهدان (کلیدی) و کاخ سفید اجازه
می دهد در اهــداف خود که همانا به تعویق
انداختن ،نفی و مانع تراشی در روند تحقیقات
است ،موفق شوند .اگر دموکرات ها بتوانند
به ضر باالجلی که تعیین کــرده انــد ،پایبند
باشند ،میتوانند تحقیقات استیضاح را تا
روزهای قبل از کریسمس به پایان برسانند.

فرانسه بیش از۱۰هزارمعترض «جلیقه زرد» را دستگیرکرده است
آمــا رهــای وزارت دادگستری فرانسه نشان
مــیدهــد پلیس ایـــن کــشــور از بــعــد از آغــاز
اعتراضات این کشور در نوامبر سال گذشته
بیش از  ۱۰هزار نفر از طرفداران جنبش موسوم
به «جلیقهزردها» را دستگیر کــرده اســت .به
گزارش روزنامه فرانسوی لوموند ،دادگاههای
فرانسه بیش از سه هــزار حکم قضایی علیه
اعضای ایــن جنبش صــادر کــرده و آنهــا را به
شرکت در «شــور شهــای جمعی» و حمله به
نیر وهای انتظامی متهم کرد هاند .طبق این
گزارش ۴۰۰ ،نفر از اعضای این جنبش محکوم
شده اند که منجر به صدور قرار حبس برای آنها
شده اســت .شمار زیــادی از دستگیرشدگان
هم به ارائه خدمات اجتماعی اجباری محکوم
شدهاند .تظاهرات معترضان موسوم به جلیقه
زردها از  ۱۷نوامبر سال  ۲۶( ۲۰۱۸آبانماه

 )۱۳۹۷در اعتراض به مسائل اقتصادی در
فرانسه آغــاز شد .تظاهرا تها در ابتدا برای
اعتراض به افزایش مالیات بر سوخت آغاز شد،
اما دامنه آن به مرور گسترش یافت و به جنبشی
تمامعیار علیه سیاستهای دولت فرانسه تبدیل

شد .معترضان «امانوئل ماکرون» ،رئیسجمهور
فرانسه را که پیش از ایــن یک بانکدار بــوده،
به حمایت از طبقه ثروتمند متهم می کنند و
میگویند او سیاستهایی را دنبال میکند که
بانکهای بزرگ فرانسه از آن نفع میبرند.

داسیلوا،رئیس جمهور سابق برزیل از زندان آزاد شد
لوال داسیلوا ،رئیس جمهور سابق و چپگرای
برزیل پس از گذشت  ۵۸۰روز از زندان آزاد شد.
بولسونارا ،رئیس جمهور کنونی برزیل از آزادی
لوال داسیلوا خرسند نخواهد بود .او گفته بود که
میخواهد لوال داسیلوا در زندان بپوسد .او در
حالی آزاد شده که روز پنج شنبه  ۱۶آبان دیوان
عالی کشور حبس متهمان پس از رای اولین
دادگــاه تجدید نظر و قبل از پایان تمام مراحل
قانونی را ملغی اعــام کرد.لوئیز ایناسیو لوال
داسیلوا ،رئیس جمهور سابق  ۷۴ساله برزیل
که محکوم به فساد شده بود وقتی از زندان آزاد
شد مورد تشویق هــواداران خود قرار گرفت .او

در مقابل هواداران خود اعالم کرد که میخواهد
به مبارزه خود برای برزیلیها ادامه دهد .لوال
داسیلوا ،هنگام ترک دفتر مرکزی پلیس فدرال
در کوریتیبا شهر بندری واقع در جنوب برزیل
در جمع هـــواداران و روزنامهنگارانی که او را
دوره کرده بودند مشت خود را به هوا بلند کرد
و گفت« :من فکر نمیکردم امروز بتوانم این جا
باشم و با زنان و مردانی که  ۵۸۰روز در زیر باران
شدید یا گرمای سوزان  ۴۰درجه صبح بخیر،
روز بخیر ،شب بخیر گفتند ،صحبت بکنم».
لوال دا سیلوا در سال  ۲۰۱۷در دادگاه به اتهام
فساد مالی به  ۱۲سال زندان محکوم شده و از

ابتدای آوریــل  ۲۰۱۸در زنــدان به سر میبرد.
بعدا ایــن حکم به هشت ســال و  ۱۰مــاه تقلیل
یافت .طبق کیفرخواست ،یکی از بزر گترین
شرکتهای ساختمانی برزیل به لوال رشوه داده
و برایش آپارتمان مجللی در شهر ساحلی گوارویا
درایالتسائوپائولوساختهاست.لوالنیزدرعوض
ترتیبی داده تا قراردادهای شرکت نفتی دولتی
"پتروبارز" به این شرکت ساختمانی داده شود.
ماجرای "پتروبارز" برزیل را تکان داد و بزرگترین
رسوایی سیاسی این کشور در سالهای گذشته
بود .در این رسوایی بازرگانان و سیاستمدارانی از
احزاب مختلف برزیل دخیل بودند.

