
فلس�طین: نیرو های اش��غالگر پ��س از یورش به 
بازرس��ی خانه ه��ا در  خانه ه��ای فلس��طینی ها و 
العیس��ویه، ۱۰ نفر را بازداش��ت کردن��د. نیرو های 
اش��غالگر پس از یورش ب��ه خانه های این ۱۰ نفر و 
بازرس��ی خانه ها در العیسویه، دس��ت به این اقدام 

زدند.

کنیا: ای بی س��ی نی��وز اعالم ک��رد ارتش آمریکا 
حمل��ه به پایگاه آمری��کا را در کنیا تایید کرد. یک 
مق��ام کنیایی اعالم کرد ش��به نظامیان اس��المگرا 
)گروه الش��باب( به یک پایگاه نظامی آمریکایی در 

این کشور حمله کردند.

مراکش: گزارش های رس��انه ای از لغو مانور نظامی 
مش��ترک میان آمریکا و مراکش حکایت دارد.این 
اقدام به دنبال تش��دید تنش ه��ا در خاورمیانه بعد 
از اقدام تروریس��تی آمریکا در به ش��هادت رساندن 
س��ردار قاسم س��لیمانی در عراق صورت می گیرد. 
نیروهای ویژه دریایی آمریکا که قرار بود در تمرین 
مشترک با مغرب شرکت کنند پس از لغو این مانور 

به سمت خاورمیانه در حرکت هستند.

نیجریه: ۱۲۰۰ نظامی کشور چاد که برای مبارزه با 
گروه تروریستی بوکوحرام در نیجریه مستقر بودند 
ب��ا پایان ماموری��ت خود روز جمعه به کشورش��ان 
بازگش��تند. سخنگوی ارتش چاد اعالم کرد ۱۲۰۰ 
نظامی این کشور آفریقایی که از چندین ماه گذشته 
در چارچوب مبارزه با گروه تروریستی بوکوحرام در 
نیجریه مس��تقر بودند روز جمعه با پایان ماموریت 

خود کشور خود چاد بازگشتند.

ذرهبین

اتحاد میان نیرو های مدنی- نظامی ونزوئال
رئیس جمه��ور ونزوئال بر نقش اتحاد میان نیرو ه��ای مدنی- نظامی در این 
کش��ور در خنثی س��ازی خصومت های آمریکا، تاکید کرد. نیکالس مادورو، 
در پیامی توئیتری اعالم کرد: »در س��ال ۲۰۱۹ ب��ا اتحاد نیرو های مدنی-
نظام��ی، یک پاتک اخالقی، معنوی، بولیواری، چاویس��تی، انقالبی و محکم 
به امپریالیس��م آمریکایی وارد کردیم که ترامپ و چاکرانش را نقش بر زمین 
ک��رد.« وی پیش بینی کرد س��ال ۲۰۲۰ س��الی همراه با صل��ح و اتحاد میان ملت 
ونزوئ��ال خواهد بود واین کش��ور می تواند بر مش��کالتش فائ��ق آید.دونالد ترامپ، 
رئیس جمه��ور آمریکا با هدف تغیی��ر در حکومت قانونی ونزوئال، علیه این کش��ور 
سیاس��ت فش��ار حداکثری را به کار بست و مردم ونزوئال را مورد تحریم های سخت 
اقتصادی قرار داد. آمریکا در این مدت گام را فراتر گذاشت و با حمایت از گروه های 
مخالف دولت مادورو، سعی در ایجاد کودتا داشت که با حمایت مردم و نظامیان از 

نیکالس مادورو به موفقیت دست پیدا نکرد.

اعتراضات علیه قانون شهروندی
بیش از ۱۰۰ ه��زار معترض هندی در راهپیمایی صل��ح آمیز در حیدرآباد 

علیه قانون شهروندی مورد تاکید مودی نخست وزیر هند شرکت کردند.
 ای��ن راهپیمایی اعتراضی با عنوان "راهپیمای��ی میلیونی" در حیدرآباد در 
جنوب هند از سوی یک گروه حمایتی سازمان های جامعه مدنی و مسلمان 
برگزار ش��د. بیش از ۴۰ درصد از جمعیت هفت میلیونی حیدرآباد مس��لمان 
هس��تند.معترضان با وجود آنکه پلیس اعالم کرده بود این راهپیمایی مجوز ندارد، 
در خیابان ها بودند.دولت هند چندین هفته اس��ت که با اعتراضات گس��ترده علیه 
قانون شهروندی روبروست؛ این قانون در دسامبر ۲۰۱۹ توسط دولت نارندرا مودی، 
نخست وزیر هند تصویب شد.معترضان در حیدرآباد پالکارت هایی در دست داشتند 
که رویش��ان نوشته شده بود "سریعا قانون اصالح ش��هروندی را لغو کنید" و "تنها 
دین هند سکوالریسم است."این قانون جدید راه را برای شهروندی غیرمسلمانان از 

کشورهای همسایه افغانستان، پاکستان و بنگالدش هموار می کند.

اعتراف نتانیاهو به تسلیحات هسته ای صهیونیست ها
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به صورت تصادفی اسرائیل 
را یک قدرت هس��ته ای نامید و به داش��تن تس��لیحات هس��ته ای اعتراف 

کرد.
تارنمای روزنامه هاآرتص این اش��تباه نتانیاهو را به سرعت در صفحه توئیتر 
رس��می خ��ود بازتاب داد. این روزنام��ه در تارنمای خود نوش��ت: نتانیاهو به 
صورت تصادفی اس��رائیل را قدرت هسته ای نامید. نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
در جریان اظهاراتش در مورد نشس��ت س��ه جانبه با یونان و قبرس و امضای توافق 
ب��رای انتقال گاز طبیعی به اروپا، س��ریعا اش��تباه خود را تصحی��ح کرد و گفت که 
اس��رائیل تبدیل به یک قدرت در حوزه انرژی می ش��ود. روزنامه هاآرتص با اش��اره 
به لکنت کالم نخس��ت وزیر رژیم اسرائیل نوشت: نتانیاهو در جلسه هفتگی کابینه 
رژیم صهیونیستی گفت، اهمیت این پروژه به نحوی است که اسرائیل تبدیل به یک 

قدرت هسته ای، یک قدرت در حوزه انرژی می شود.

فرامرز اصغری

هن��وز چند روز از تروریس��م دولتی آمریکا در به ش��هادت 
رس��اندن س��ردار بزرگ عالم بشریت س��ردار سپهبد قاسم 
س��لیمانی و دالوردان عرص��ه مقاومت همچ��ون ابومهدی 
المهندس معاون حشدالشعبی و همقطارانشان نمی گذرد که 
ابخار و گزارش های متعددی مبنی بر رویکردهای منطقه ای 
و جهان��ی برای میانجی گری با نام آنچه جلوگیری از جنگ 
می نامند مطرح می ش��ود. تاکنون آمریکا از طریق سوئیس 
چندین پیام برای جمهوری اس��المی ارس��ال کرده است و 

برخی کش��ورها نظیر قط��ر نیز با اعزام مقامات��ی به تهران 
نقش میانجی را ایفا کرده اند. در همین حال برخی مقامات 
کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای نیز بر لزوم کاهش تنش 
در منطقه گفته و خواستار خویشتن داری طرفین شده اند. 
برخ��ی منابع نیز از اق��دام اروپا مبنی بر دع��وت از ظریف 
وزیر خارجه جمهوری اس��المی به بروکس��ل برای نشست 
با کش��ورهای اروپایی خبر داده اند. س��ازمان ملل و شخص 
دبیرکل سازمان نیز لزوم خویشتن داری را مطرح کرده است. 
حال این سوال مطرح است که کدام خویشتن داری و کدام 
گفت وگو مطرح می شود؟ چه کسی باید خویشتن داری کند 

و میان چه کسانی باید گفت وگو صورت گیرد؟ 
در باب مسئله خویشتن داری، مطالبه ای که مطرح می شود 
خواس��ته ای یک جانبه است چرا که آمریکا این اصل را اجرا 

نکرده و در حمله ای تروریستی اقدام به جنایتی بزرگ کرده 
است لذا عمال در برابر اقدام آمریکا واژه خویشتن داری معنایی 
پی��دا نمی کند و حق ایران و جبهه مقاومت و آزادی خواهان 
جهان برای انتقام گیری از آمریکا به قوت خود پا برخواست. 
جهانیان اذعان دارند که ایران حق گرفتن انتقام خون سردار 
شهیدش و همقطارانش را دارد و درخواست خویشتن داری 

از ایران به منزله نادیده گرفتن حق ایران است. 
در باب مس��ئله گفت وگو با چه کسی نیز این مهم مطرح 
است چگونه می توان با تروریسم دولتی که جنایتی بزرگ 
علیه  آزادی خواهی رقم زده است مذاکره و گفت وگو کرد. 
آیا چنین گفتگویی جز به معنای تحقیر ش��دن و تس��لیم 
ش��دن در برابر تروریس��م خواهد بود؟ آیا ب��ا اروپایی که 
همنوایی تروریسم دولتی آمریکاست می توان مذاکره کرد 

چنانکه دومینیک راب وزیر خارجه انگلیس با نسبت دادن 
»ش��رارت« به ایران از اقدام آمریکا علیه س��ردار سلیمانی 
دفاع کرده اس��ت. وی در ادعایی کذب از س��ردار ش��هید 
قاس��م س��لیمانی به عنوان یک تهدید منطقه ای یاد کرده 
و می گوی��د ب��ا آمریکا از بابت وضعیتی ک��ه در آن گرفتار 
ش��ده بود همدردی می کند حال آنکه قصد دارد با محمد 
جواد ظریف همتای ایرانی نیز گفتگو کند. با توجه به این 
حقای��ق گفت وگو با آمریکا و یا پذیرش زیاده خواهی های 
اروپا با نام آنچه کاهش تنش می نامند همان گفت و گو با 
شیطان اس��ت که جبهه مقاومت هرگز تسلیم آن نخواهد 
ش��د چنانکه جمهوری  اسالمی و جبهه مقاومت بر قطعی 
بودن انتقام خون ش��هدای جنایت تروریسم دولتی آمریکا 

تاکید و بر عدم عقب نشینی از حقشان تاکید دارند. 

یادداشت

پارلمان عراق به طرح خروج نظامیان ایاالت متحده رای مثبت داد

شمارش معکوس برای اخراج  آمریکا از منطقه

گزارش
جلس��ه پارلمان عراق برای تصوی��ب قانون اخراج نیرو های 
بیگانه از این کش��ور دیروز برگ��زار و نمایندگان به تصویب 
این قانون رای دارند تا شمارش معکوس برای اخراج آمریکا 

از منطقه آغاز گردد. 
 پارلمان عراق تصمیم گرفته در جلسه بیست و هشتم خود 
در مورخه ۲۰۲۰/۱/۵ میالدی با استناد به ماده ۵۹ و ۱۰۹ 
قانون اساس��ی و نیز در راستای مس��ئولیت ملی و نظارتی 
خود به عن��وان نماین��دگان ملت و دغدغه مندی نس��بت 
س��المت و حاکمی��ت ارضی عراق و با توج��ه به اختیارات 
خ��ود تصمیمات ذیل را اتخاذ ک��رد. منابع عراقی جزئیات 
پیش نوی��س قانون پارلمان عراق در پاس��خ به حمله اخیر 
آمریکا به کاروان حش��د ش��عبی در نزدیکی فرودگاه بغداد 
را فاش کردند که در جلس��ه پارلمان به رای گذاش��ته شد. 

طبق این گزارش، پارلمان در بیس��ت و هش��تمین جلسه 
خود در پنجم ژانویه ۲۰۲۰ به عنوان نماینده مردم تصمیم 
زی��ر را اتخاذ کرد: ۱ � الزام دولت عراق به لغو درخواس��ت 
کم��ک از ائت��الف بین المللی )ب��ه س��رکردگی آمریکا( به 
منظور پای��ان عملیات نظامی و جنگ��ی در عراق و تحقق 
پیروزی. دولت عراق همچنین باید در راس��تای پایان دادن 
به هرگونه حضور نیروهای خارجی در خاک این کش��ور و 
جلوگیری از استفاده از حریم هوایی آن به هر دلیلی اقدام 

کند.۲ � فرمانده کل نیروهای مسلح به نمایندگی از دولت 
عراق باید تعداد تکنس��ین ها و مربیان خارجی را که به آنها 
احتیاج دارد، محل س��کونت، وظای��ف و مدت قراردادهای 
آنه��ا را اعالم کند.۳ � وزیر خارجه ب��ه نمایندگی از دولت 
ع��راق باید علیه آمریکا به اتهام نقض خطرناک حاکمیت و 
امنیت عراق به سازمان ملل و شورای امنیت شکایت کند.۴ 
� این تصمیم از تاریخ تصویب اجرایی می شود. در این میان 
مناب��ع خبری اع��الم کردند نمایندگان منطقه کردس��تان 

عراق در پارلمان این کش��ور، اعالم کردند که در نشس��ت 
امروز پارلم��ان و رأی گیری برای اخراج نظامیان آمریکایی 
شرکت نمی کنند. این در حالی است که منابع خبری اعالم 
ک��رده اند ایتالیا فعالیت های نظام��ی را در عراق به حالت 
تعلیق درآورد. در همین حال ش��مار زیادی از مردم بصره 
با تجمع مقابل مقر یک ش��رکت نفتی آمریکایی، خواستار 
خروج آن از خاک کشورشان شدند. یک منبع آگاه امنیتی 
در استان بصره در جنوب عراق، اعالم کرد که شمار زیادی 
از مردم عراق با تجمع مقابل ش��رکت آمریکایی »اکس��ون 
موبیل«، پالکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته 
شده بود: شما در سرمایه های ما شریک می شوید و رهبران 
ش��ما ]نیروهای[ »حشد« ما را می کشند؛ دیگر شما جایی 

در سرزمین ما ندارید«. 
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