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میزمذاكرهرامعم��والاصلىترينمرحلهبراینقدكردن
دس��تاوردهامىنامند.تحلیلگ��رانوآگاهانسیاس��ىبراين
عقیدهاندكهكش��ورهادرمع��ادالتدوجانبهوجهانىازتمام
ظرفیته��اینظامى،اقتصادی،سیاس��ىداخلى،منطقهایو

بینالملل��ىبهرهمىگیرندتادرنهايتپایمیزمذاكرهاهداف
خ��ودرابهطرفمقابلتحمیلكنند.نمودعینىاينرفتاررا
درعملکردهایآمريکادرقبالجمهوریاسالمىايرانمىتوان
مشاهدهكردكهتمامسیاس��تهایتحريمىوتهديدیخود
رابدانس��متس��وقدادهكهبهبرجامىختمشودكهتحقق
بخشاهدافآنانباش��د.اينکهپ��ایمیزمذاكرهتاچهمیزان
اهدافمحققش��ودبهظرفیته��ایكالنوابزارهایقدرتو

نیزتوانچانهزنىديپلماتیکكشورهابستگىدارد.
آنچ��هدرمعادالتاخیرجهانش��اهدهس��تیمتحركاتى
استكهاروپاوآمريکاتالشدارنددرفضایجاریبرمعادالت
جهان��ىآنرابهاجرادرآورند.غربىهادرطول6س��الاخیر
تم��امامکان��اتخودرابهكارگرفتندتاس��وريهراتس��لیمو
ساختاریبراس��اسخواس��تههایخوددرآنايجادكننددر
حالىكهس��وريهومتحدانشمانعازتحققاينامرش��دند.يا

دراقدامىديگرآمريکاطرحتجزيهعراقبامحوريتبرگزاری
همهپرس��ىتفرقهافکنانهدركردستانعراقرااجراكردكهبا
يکپارچگىمردمى،دولتعراقوكش��ورهایمنطقهاينطرح
ناكامماند.دربعدديگریاينسیاس��تهایآمريکابهصورت
يکجانبهپايتختىقدسبرایرژيمصهیونیستىرااعالمكردتا
كشورهایاسالمىوفلسطینىهارابهامتیازدادنوادارسازد.
میزبعدیكهآمريکايىهاچیدهانددرقبالپاكستانمشاهده
مىش��ودچنانکهطىهفتهه��ایاخیرآمريکاهم��هتهديدات
سیاسى،اقتصادیونظامىراعلیهپاكستاناعمالوحتىازقطع
كمکهايشبهاينكشورخبردادهاست.آمريکاهمزمانبرلزوم
گفتوگویطرفینتاكیددارددرحالىكهمطالباتخودازاين
گفتوگورانیزهمراهىپاكستانباخواستههايشدرافغانستانو

منطقهبويژهعلیهچین،روسیهوايرانعنوانكردهاست.
درادامهاينروندكهاروپايىهانیزايفاینقشدارندمنابع

خبریازبرگزارینشس��تبرجامازسویكشورهایاروپايىو
ايرانخبردادهوتاكیددارندكهموگرينىمس��ئولسیاس��ت
خارجىاتحاديهاروپاخواستارسفرظريفبهاروپابرایبررسى
برجامشدهاست.هرچندكهبرگزارینشستهایبرجامامری
ع��ادیوروتیناس��تامامواضعاخیركش��ورهایاروپايىكه
دائمابهموضعگی��ریعلیهتحوالتداخلىايرانپرداختهوبه
دنب��النمايشفضایمنفىازاي��راندرصحنهجهانىبودهاند
اينرادرذهنايجادمىكندكهغرببخواهدازاينمسئلهبه
عنواناهرمفش��اربرايرانبرایبرخىزيادهخواهىهادرحوزه
منطقهایوموش��کىوهس��تهایبهرهگیرد.رويکردیكهدر
كنارنش��اندادندوبارهبىصداقتىغ��ربدرقبالتعهداتش
بیانگرنقشآفرينىاينكش��ورهادرايجادوياحداقلاستمرار
برخىاغتش��اشهایرویدادهدرايراناس��تكهنقشمنفى

غربدرمعادالتجهانىرابیشازپیشآشکارمىسازد.

مترجم: حسين ارجلو2018/01/08كيوسك

آتش س�وزی در بنگل�ور هن�د ۵ کش�ته ب�ر جای 
گذاش�ت/ بهدنبالوقوعآتشسوزیدريکرستوراندر
ش��هربنگلورهنددستكم۵نفرازكاركنانجانباختند.
برايناساس،آتشسوزیحدودساعت۲:۳۰دقیقهبامداد
بهوقتمحلىوبههنگامخوابكاركنانآغازشدهاست.
بهگفتهمقاماتآتشنش��انى،تحقیقاتدرخصوصعلت
بروزاينآتشس��وزیآغازشدهاست.شهربنگلورباوجود
گسترشساختمانسازیوتوسعهسريعدرسالهایاخیر،
همچنانشاهدساختوسازغیراصولىاست.گفتنىاست
طىدوهفتهگذشتهوقوعدوفقرهآتشسوزیدرهندبه

كشتهشدن۱۹نفرانجامیدهاست.
ش�دت گرفتن اعتراضات در سودان عليه افزایش 
قيمت ها/ رئیسش��هرداریش��هرالجنین��همركزايالت
دارف��ورغرب��ىدربیانی��هایاع��المكردك��هدرجريان
اعتراضاتيکدانشآموزكشتهودستكم6تنديگردر
اينشهرمجروحشدهاندوتحقیقاتدرخصوصعلتاين
حادثهدرحالانجاماس��ت.اعضایحزبكنگرهسودان
نیزاعالمكردندكهنیروهایاينكشورعمرالدقیررئیس
اينح��زبراكهيک��ىازبزرگتريناح��زابمخالفدر

سودانبهشمارمىآيدبازداشتكردند.
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تمجي�د مقام فلس�طينى از تالش های حماس در 
جهت آش�تى ملى/ احمدسعداتطىنامهایازداخل
زندانازجنبشمقاومتاس��المى"حماس" خواستكه
امکانمش��اركتدرنشستش��ورایمركزیفلسطین؛
ب��هويژهدرص��ورتبرگزاریآندرخارجازفلس��طین
راموردبررس��ىقراردهد.بنابراي��نگزارش،ویاعالم
آمادگ��ىكردهركاریازدس��تشبرآي��دبرایحمايت
ازتالشه��ایصادقانهجنبشحم��اسبهمنظورتحقق
آشتىملىوپايانشکافداخلىفلسطینانجامخواهد
داد.ویمقاومتووحدتراهمزادهمدانستكههرگز

ازهمجدانمىشوند.
هویت ش�اهزادگان بازداشت شده عربستانى فاش 
شد/ درپىبازداشت۱۱شاهزادهسعودیكهدرقصرالحکم
تجمعكردهبودند،فعاالنعربستانىدرفضایمجازیهويت
ايناف��رادرااعالمكردند.كاربرانفض��ایمجازیگزارش
دادهاندكهاينفرد»سلمانبنعبدالعزيزبنسلمانبنمحمد
بنفیصلبنتركىبنعبداهلل«اس��توديگرشاهزادههای
بازداشتشدههمازنوههای»سعودالکبیر«ازحاكماندولت
اولآلسعودوپدربزرگشاهزاده»تركى«كهسالگذشته

بهوسیلهدولتعربستاناعدامشدهبود،هستند.
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رئي�س هيئت روهينگيا خواس�تار دسترس�ى به 
اس�تان راخين شد/ س��وراكیارتس��اتهیراتهایرئیس
هیئ��تجديدمش��اورهایدربح��رانروهینگیاكهوزير
خارجهسابقتايلندبودهدرسخنانىتاكیدكرد:نیروهای
ام��دادیوخبرن��گارانبايدبهاس��تانراخی��نمیانمار
دسترس��ىكاملداشتهباش��ند.ویدرادامهازبازداشت
دوخبرنگارخبرگزاریرويترزدرمیانمارطىماهگذشته
اب��رازنگرانىك��ردوگفت:امیدوارماي��نموردمنجربه
تشديدمحدوديتهاعلیهرس��انههایخبریبینالمللى
نش��ود.تصورمىكنمكهدسترسىرس��انههاونیروهای

امدادیبهاستانراخین،مسائلمهمىهستند.
نيروه�ای یمنى جنگن�ده متج�اوزان را در صعده 
سرنگون کردند/ پدافندهوايىارتشوكمیتههایمردمى
يمنيکفرون��دجنگندهائتالفمتجاوزس��عودیازنوع
"تورنادو" رادراس��تانصعدهدرشمالاينكشورسرنگون
كرد.يکمنبعنظامىگفتكهاينجنگندهساختانگلیس
است.ائتالفمتجاوزسعودیمدعىشدكهعلتسقوطاين
هواپیمانقصفنىبودهاست.گفتنىاستكهپدافندهوايى
ارتشوكمیتههایمردمىيمندرسال۲۹،۲۰۱7فروند

هواپیمایائتالفمتجاوزسعودیراسرنگونكرد.
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س�يا: در ناآرامى های ای�ران دخالتى نداش�تيم/ 
مايکپومپئو،رئیسس��ازمانس��یادرس��خنانىنقش
سازمانتحتمديريتشدربرانگیختنناآرامىهایاخیر
درايرانراردكرد؛ویمدعىشدكهناآرامىهايىخشن
درپیشرواس��ت.پومپئودرادامهب��هوضعیتاقتصادی
ايراناشارهكردهوگفتكهشرايطاقتصادايران»خوب
نیست«ومدعىشدكهاين»همانچیزیاستكهباعث
شدمردمبهخیابانهاسرازيرشوند«.رئیسسازمانسیا
كهبافاكسنیوزگفتوگومىكرد،سخناندادستانكل
ايرانمبنىبرهمکاریمقاماتسیاباهمتاياناسرائیلى

وعربستانىبرایتشديدنارضايتىدرايرانراردكرد.
تل آویو مانع از ورود ۲۰ س�ازمان بين المللى ش�د/ 
وزارتامورراهبردیاس��رائیلفهرستىشامل۲۰سازمان
بینالمللىرامنتش��ركردهاس��تكهبهخاطرپیوس��تن
ب��هكمپینتحري��مرژيمصهیونیس��تى،اج��ازهورودبه

سرزمینهایاشغالىرانخواهندداشت.
روزنامهصهیونیس��تىهاآرتصضم��ناعالماينخبر
اف��زود:اينس��ازمانهاازاروپا،آمري��کا،آمريکایالتینو
آفريقایجنوبىهستندواجازهورودآنهابهسرزمینهای

اشغالىدادهنخواهدشد.
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مصر:»سامحشکری«وزيرخارجهمصردرنخستین
اظهارنظ��ردربارهفراخوانىس��فیرس��ودانازقاهرهگفت:
»زمانیکهخبرفراخوانىس��فیرسودانرابهمااطالعدادند
صحبتدربارهموضوعحاليببود،اينموضوعبارهاازسوی
س��وداندرسازمانمللمطرحش��دهومصرنیزدرمقابل
برموضعخودتأكیدكردهاس��ت«.روزپنجش��نبهسودان
»عبدالمحمودعبدالحلیم«سفیرخوددرقاهرهرافراخواند.

ليبى: شورایرياستىدولتوفاقملىلیبىپايان
عملیاتهاینظامىدرمنطقه»أبوكماش«درنزديکى
گ��ذرگاهمرزیتونس)رأسجدير(وحومهآنرااعالم
كرد.شورایرياستىدولتوفاقملىلیبىدربیانیهای
بااشارهبهپايانعملیاتنظامىدرمنطقه»أبوكماش«
درنزديک��ىگ��ذرگاهم��رزیتون��س،اعالمك��ردكه
دس��توراتالزمرابهدس��تگاههایدولتىبرایتحويل

گرفتنگذرگاهرأسجديرصادركردهاست.

لبنان:رئیسجمهورلبناندرديداربارئیسهیأت
كمیتهبینالمللىصلیبسرخاعالمكردبیروتامیدوار
اس��تمسألهبازگشتآوارگانس��وريهبهكشورشاندر
آيندهنزديکمحققش��ود.»میش��لع��ون«اعالمكرد
مطالبهبرایبازگشتآوارگانسوریبهكشورشانازاين
منظراس��تكهب��هرنجآنهاپاياندادهش��ودوراهحلى

مسالمتآمیزبرایبحرانسوريهپیداشود.

ک�ره جنوبى:وزيراتحاددوكرهگفتدرمذاكرات
پیشروباهیئتكرهشمالىبهدنبالگفتوگوهايىبرای
اتحاددوبارهخانوادهه��ایازهمجداافتادهوهمچنین
كاهشتنشهاینظامىدرمنطقههستند.رئیسهیئت
كرهجنوبىدرمذاكراتباكرهشمالىگفتسئولقصد
دارددرب��ارهكاهشتنشهاینظامىوهمچنینهموار
كردنمسیربرایاتحاددوبارهخانوادههایجداشدهدو

كرهگفتوگوهايىداشتهباشد.

ترکيه:دربخشهاييازاس��تانشیرناکوبیتلیس
مقرراتمنعآمدوش��ددرحالاجراس��توش��هروندان
ب��دوندريافتمجوزحقورودبهاي��نمناطقراندارند.
دولتتركیهبهمنظورگسترشعملیاتضدتروريستي،
دربخشهایگستردهایازدواستانشیرناکوبیتلیس
مقرراتمنعآمدوش��دبهاجرادرآورد.اس��تانداريهای
ش��یرناکوبیتلی��سدرجنوبش��رقتركی��هباصدور
اطالعیهایازگسترشعملیاتنظاميعلیهحزبكارگران
كردستان)پ.ک.ک(واجرايمقرراتويژهمنعآمدوشد

دربخشهایعمدهایازايندواستانخبردادند.

سوریه:پیشرویپرشتابارتشسوريهدرجنوباستان
إدلبوفشارهایمردماينمنطقهبهگروههایتروريستى
برایتسلیمش��دنآنهمبهدنبالقطعحمايتتركیهو
كشورهایعربى،اينگروههارادرآستانهشکستنهايىقرار
دادهاست.نیروهایدولتىسوريهدرادامهپیشرویخوددر
حومهجنوبىادلببهنخستینهدفخودازاينعملیات
يعنىتس��لطبرشهرک»س��نجار«درحومهإدلبدست
يافتندكهكنترلبرآن،برنامهپیشرویبهسمتفرودگاه
»ابوالظهور«راكهازموقعیتراهبردیدرمنطقهمركزی

شمالسوريهبرخورداراست،پیشخواهدبرد.
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م��ردمب��رایآزادیودرمان
گ�زارش آخر

گروه بين الملل
ش��یخزكزاك��ىراهپیماي��ى
مس��المتآمیزدرچندشهر
برگزاركردنداماپلیسبامداخله،بهمردمتیراندازی

وعدهایراشهیدومجروحكرد.
ي��کمنبعنزديکبهخانوادهش��یخزكزاكى
رهبرجنبشاس��المىنیجريهگفتكهمهمترين
مطالبهاكنوندرخواس��تدرمانتوسطپزشکان

مطمئنومتخصصاست.
اينمنبعگفت:شیخزكزاكىدربازداشتدولت
اس��تومس��ئوالنبهاواجازهنمىدهندبهدكتريا
بیمارس��تاندسترسىداشتهباش��د.ديروزاوگاليه
مىك��ردكهديگرنمىتواندبرخ��ىازحروفرا،به
خصوصوقتىكهبهركوعياس��جدهمىرود،تلفظ
كند.ویبابیاناينکهشیخزكزاكىهمدردستو
همپاهايشاحساسضعفمىكند،گفتهبودبهنظر
مىرسدكهاودرصحبتكردنهمبامشکلمواجه

شدهاستوعالئمبیماریدرحالافزايشاست.
اي��نمنب��عدرتازهترينخبرهاگفت:ش��یخ
زكزاكىبهپزش��کنیازداردواينمسألهایاست
كهدول��تنیجريهقبالباآنموافقتكردهبوداما
اج��رانمىكند.ویاف��زود،دي��روزراهپیمايىدر
حمايتاززكزاكىبرگزارشدكهموردحملهارتش
قرارگرفتوحداقليکنفرواحتماالسهياچهار
نفرتاكنونش��هیدش��دند.ديروزهمدرشهرهای

مختلفنیجريهمانندكانو،كدوناسوكوتو،كثیناو
غیرهبهدلیلبیماریش��یخزكزاكىوبرایآزادی
ویوهمس��رشوب��رایمعالج��هاش،تظاهرات
برگزارش��دكهباحمل��هپلیسمواج��هودونفر
ش��هیدوچندنفرمجروحش��دنداماهنوزتعداد
مجروحانمش��خصنش��د.يکدانش��جودرشهر
كادونابرایش��ركتدرراهپیمايىمس��المتآمیز
برایآزادیزكزاكىباش��لیکپلیسكش��تهشد.
اينمنبعهمچنینگفتكهپلیسدرش��هرزاريا
همبهحامی��انزكزاكىحملهوازگازاش��کآور

استفادهكرداماتیراندازیصورتنگرفت.
يکىازفرزندانرهبرجنبشاسالمىنیجريه
گفت:ش��یخزكزاكىش��ديداًبیماراس��تودچار
سکتهمغزیشدهاماشرايطدرمانىبرايشازسوی
حکومتنیجريهفراهمنشدهاست.نصیبهزكزاكى
فرزندش��یخابراهیمزكزاكىرهبرجنبشاسالمى
نیجري��هگفتش��رايطجس��مانىش��یخزكزاكى
نامناسباس��توبرایدرمانهرچهسريعتروی
نیازبهپزش��کوجوددارد.فرزندش��یخزكزاكى

گفت،الزماستمردمجهاندربارهشرايطنیجريه
وش��رايطىكهبرایش��یخزكزاكىبهوجودآمده
است،آگاهىيابند.ویافزود،شیخزكزاكىسکته

مغ��زیكردهاس��تودرم��انوینیازمندويزيت
پزش��کانمتخصصاس��تاماخانوادهواطرافیان
ویبهپزش��کانىكهاحتماالحکومتبرایش��یخ

زكزاكىفراهممىكند،اعتمادیندارند.
اي��نفرزندش��یخزكزاك��ىدرادام��هگفت،
چن��دروزپیشنش��انههايىازس��کتهمغزیدر
شیخزكزاكىوجودداش��توبنابراينازحکومت
درخواستپزشکش��دهبودامامتاسفانهتاكنون
ايندرخواس��تبرآوردهنش��دهاستوهنوزشیخ

زكزاكىشرايطجسمانىمناسبىندارد.
ویگفتش��یخزكزاكىاكنونش��ديدابیمار
استوافرادزيادیدرسراسرنیجريهبرایزكزاكى
تظاهراتكردهاندودربرخىشهرهاپلیسبهمردم
حملهوروبامردمدرگیرشدهوتعدادیازمعترضان

راكشتهوعدهایرامجروحكردهاست.
ویگفتنیجريهكشوریاستاكثرمردمبرای
درمانوجراحىبايدبهخارجازاينكش��ورس��فر
كنندوازآنجايىكهش��یخزكزاك��ىاحتمالزياد
نیازبهجراحىداردبايدبرایدرمانششرايطبرای
خروجویازنیجريهفراهمشودتاجراحىبررويش
انجامبگی��رد.ویتصريحكرد،فک��رنمىكنداين
امکانبرایشیخزكزاكىفراهمشودتابرایدرمان
بهخارجازكشورسفركندچراكهحکومتنیجريه
ویراآزادنخواه��دك��ردوبنابرايناجازهخروجاز
كشورراهمبهاونخواهدداد.نصیبهزكزاكىگفت،
روزگذش��تهسهنفركشتهوخیلىهازخمىشدند
وهمچن��اناعتراضاتادام��هداردوپلیسبهآنها

حملهمىكندياگازاشکآورپرتابكردهاست.

راهپيمایى  آزادی شيخ زکزاکى به خاک و خون کشيده شد

پاسخ خونین ارتش نیجریه به مردم

ایتاليا و انگليس در اعتصاب
ب��زرگاناروپادوب��ارهدربحراناعتصابق��رارگرفتچنانکه

معلمه��ایم��دارسابتدايىومهدكودکدرسراس��رايتالیاچ�����الش
ديروزبراینخس��تینباردرس��الجديدمیالدیدس��تبه

اعتصابزدندودرانگلیسكاركنانخطوطريلىدستازكاركشیدند.
درپ��ىاعتص��ابمعلمها،ديروزمدارسابتدايىومهدكودکهادرنخس��تین
روزازس��التحصیلىجديدبستهش��دهومعلمهایمعترضدستبهيکتجمع

اعتراضىدرمقابلوزارتآموزشوپرورشدررمزدند.
تجمعهایاعتراضىمعلمهاهمچنیندرسايرشهرهایبزرگازجملهتورين،
می��الن،بولونیا،پالرمو،كالیاری،كاتانزارووباریبرگزارش��دهاس��ت.اتحاديههای
كاریدلی��لبرگ��زاریايناعتصابرا"حکمش��رمآور" هیاتدول��تدررابطهبا
فارغالتحصیالنكارشناس��ىارشدقبلازس��ال۲۰۰۲خواندندكهبراساسآن،با
اينکهمدرکتحصیلىآنهابرس��میتش��ناختهمىشودامانمىتوانندواردسهمیه

رتبهبندیبشوند،شرايطىكهامروزبیشاز4۳هزارمعلمدرگیرآنهستند.
ايندرحالىاس��تكهوزارتآموزشوپرورشخاطرنشانكردهاستكهحکم
هیاتدولتهیچتاثیریبرمعلمهایشاغلوآنهايىكهدررتبهبندیثبتنامشدهاند
ندارد.اعتصابش��املمدارسابتدايىومهدهاومربوطبهمعلمهايىمىش��ودكه
دارایمدرکديپلمكارشناس��ىهستندكهبااحتسابذخايراستخدامشدهواينکه
پسازصدورحکمهیاتدولت،بايدمعلمجانش��ینش��وند.اعتصابكاركنانپنج
ش��ركتخطوطريلىدرانگلیسكهازبامدادديروزآغازش��د،سبببروزاختاللو

سرگردانىصدهاهزارمسافرانگلیسىدراينمسیرشدهاست.
ايناعتص��ابدراعتراضبهطرححذف"كنداكتورها" درايس��تگاههایقطار
وبهخطرافتادنامنیتمس��افرانصورتمىگیرد.براس��اسطرحدولتانگلیس،
كاركنانبخشكنداكتوركهمس��ئولیتاطمینانازبس��تهشدندرهایقطاررابر
عهدهدارند،مىبايستبهبخشهایخدماتىمنتقلشوند.بهگفتهمنابعانگلیسى،
اي��ناعتصابدرروزهایچهارش��نبهوجمعهادامهخواهديافتوبهطورمیانگین

۵۰درصدخدماتراهآهنبرقرارنخواهدبود.

خيمه پاکستان بر گلوگاه ناتو 
پاكس��تاندرواكن��شبهتوق��فكمکهایمال��ىوامنیتى

خط آمري��کا،مالیاتانتقالكاالهایناتوازمس��یراينكش��وربهس����ر
افغانستانراتا۱۰۰درصدافزايشمىدهد.

ب��رایاينمنظورتاپايانهفتهجاریوزارتارتباطاتوحملونقلپاكس��تان
تصمیمگیریخواهدكرد.درحالحاضرتداركاتناتوازطريقبندركراچىبهمرز
»تورخم«و»چمن«حملوبهافغانس��تانمنتقلمىش��ود.گمرکپاكستاناعالم
ك��ردبرایعبورهركانتینرحاملكاالهایناتو۱7۰۰دالرمالیاتدريافتمىكند.
قراراستوزارتارتباطاتوحملونقلپاكستاندرزمینهافزايشمالیاتكاالهای
ناتونشستهايىباوزارتدارايىانجامدهندوتصمیمگیرینهايىرااعالمكنند.

اينخبردرحالىمنتش��رمىش��ودكهمنابعخبریپاكستانازتصمیمدولت
وارتشاينكشورمبنىبربستنمسیرانتقالتجهیزاتناتوخبرمىدهند.مسیر
پاكستانكوتاهترينوارزانترينمسیرانتقالتداركاتناتوبهافغانستاناست.وزير
امورخارجهپاكس��تاناعالمكرد:باتوجهبهتعلیقكمکمالىوامنیتىواشنگتن

بهاسالمآباد،اتحادوهمکاریباآمريکاراتمامشدهمىدانیم.
وزارتام��ورخارجهآمريکااعالمكرد:كمکهایمالىونظامىپاكس��تانبه
حالتتعلیقدرآمدهاستوتازمانىكهاسالمآبادخواستههایواشنگتنرابرآورده
نکن��دهیچكمکمالىبهاينكش��ورتعلقنخواهدگرف��ت.درهمینحالرهبر
كنفرانسدفاعىپاكس��تانبااشارهبهاقداماتاخیرواشنگتندربرابر»اسالمآباد«

گفت:همهبايددربرابرزيادهخواهىآمريکامتحدشويم.
كنفرانسدفاعىپاكس��تاندرپاسخبهتهديدهایآمريکاوسخناناخیرترامپ
اعالمكرد:برایجهادعلیهواشنگتننیازبهاجازههیچسازمانىنیستوهمهمردم
دراينزمینهبس��یجخواهندش��د.گردهمايىاحزابمذهبىعضوكنفرانسدفاعى
پاكستاندرپیش��اورمركزايالتخیبرپختونخواهبرگزارشد.درايننشستاعضای
كنفرانسدفاعىپاكستانخواستارمس��دودشدنمسیرتداركاتناتوبهافغانستان
شدند.»موالناسمیعالحق«رهبركنفرانسدفاعىپاكستانكهبهپدرمعنویطالبان
معروفاستدراينزمینهگفت:همهبايددربرابرزيادهخواهىآمريکامتحدشويم.

شکست اختالف افکنی ميان ارتش و بسيج مردمی 
نخس��توزيرع��راقتاكیدك��ردتالشبعض��يطرفهابراي

تحريکارتشاينكشورعلیهبسیجمردميشکستخورد.غ�رب آس�يا
حی��درالعباديگف��ت:تالشهابرايتحري��کنیروهاي
مس��لحعراقعلیهيکديگروبهطورمش��خصتحريکارتشعلیهنیروهايبسیج
مردمي،شکس��تخورد.العباديتاكیدكردبسیجمردمييکنیروينظامياست

كهبراساسدستوراتفرماندهكلنیروهايمسلحعراقعملمىكند.
ويخاطرنش��انكرد:نبايدبیننیروهايمسلحتمايزقائلشويم.عدهایتالش
كردندارتشراعلیهبس��یجمردمي،بس��یجمردميراعلی��هپلیسوبعضيازاين
نیروهايمس��لحراعلیهدولتتحريکكنند.عدهایمىخواستندمعادالترابرهم
بزننداماناكامماندند.نیروهايمس��لحعراقازهريگانيكهباش��ندمتحدهستند
وزيرنظرفرماندهيمش��ترکعملمىكنند.بهكس��انيك��همىگويندنیروهاي
ش��بهنظاميدرع��راقوجودداردمىگويی��ماينهانیروينظاميهس��تند.مجلس
نمايندگانعراققانونيرابرايتش��کیلبسیجمردميتصويبكرد.ايننیروهاكه
زيرنظرفرماندهيكلنیروهايمسلحعراقعملمىكنندسازماندهيشدههستند
وقانونوآموزشدارند.خبرديگرآنکهيکىازنمايندگانفراكسیونپارلمان»بدر«،
دربارهديدارشماریازنمايندگانسنىباسفیراسرائیلدراردناعالمكردكهاگر

اينامرصحتداشتهباشد،نقضقانوناساسىوخیانتبهملتعراقاست.
»رزاقالحیدری«نمايندهفراكس��یونپارلمانى»بدر«عراقبهاخبارمنتش��ر
ش��دهدربارهديداربرخىازرهبرانونمايندگانس��نىباس��فیراسرائیلدراردن،
واكنشنشانداد.الحیدریدرادامه،ازخیانتايننمايندگانبهاعتمادملتعراق
ودستدادنبادشمنامتعربىابرازتعجبكردواظهارداشت:چنیناقدامىاگر
صورتگرفتهباشد،تاسفباراست.خبرديگرآنکهمشاوررئیسحزبدموكراتیک
كردس��تاناعالمكردكهاينحزبباحزباتحاديهمیهنىبرش��ركتدرانتخابات
پارلمانىآتىكش��ورتحتفهرس��تىواحدتوافقكردهاس��ت.ح��زبدموكراتیک
كردس��تانعراقبهرياست»مسعودبارزانى«،موضعرس��مىخوددربارهانتخابات

پارلمانىآتىدركشوراعالمكرد.


