
فرانس�ه: هزاران نفر از مردم فرانس��ه در اعتراض 
به اصالحات قانون بازنشس��تگی در تظاهراتی ضد 
دولتی با حمل دس��ت نوش��ته هایی خواستار توقف 
این اصالحات ش��دند. تظاهرکنندگان، پالکارد ها و 
دس��ت نوش��ته هایی با خود حمل می کردند که بر 
روی آن نوشته شده بود: »بازگشت به عقب متوقف 
ش��ود.« بر روی پالکاردی دیگر نوشته شده است: 

»وکال خشمگین هستند، عدالت در خطر است.«

لیب�ی: »احمد المس��ماری« س��خنگوی نیروهای 
تحت امر حفتر تصاویر و فیلمی از یک کش��تی در 
حال تخلیه محموله تسلیحاتی در بندر طرابلس را 
منتشر کرد و مدعی ش��د که این محموله امدادی 
نظام��ی ترکیه به دولت وف��اق ملی)غرب لیبی( به 

ریاست »فائز السراج« است.

چین: طبق گزارشی که وزارت خارجه چین منتشر 
کرده، »وانگ یی« وزیر خارجه این کشور در تماس 
تلفنی ب��ا »ماریس پین« وزیر خارجه اس��ترالیا به 
او اطمین��ان داده ک��ه پکن در هم��کاری با جامعه 
بین الملل��ی و به صورت کامال ش��فاف تمام تالش 

خود را صرف مقابله با ویروس کرونا کرده است.

پاکس�تان: وزارت امور خارجه پاکس��تان با انتشار 
بیانی��ه ای ضمن واکنش به تهدیدات نخس��ت وزیر 
هند، س��خنان وی را غیر مسئوالنه و جنگ طلبانه 
دانس��ت. در این بیانیه آمده اس��ت: واکنش سریع 
پاکس��تان در فوری��ه س��ال 2019 ک��ه منج��ر به 
س��رنگونی جنگنده هند و بازداش��ت شدن خلبان 
هندی  شد به خوبی توان نیروهای مسلح پاکستان 

را نشان می دهد.

قطر: نخست وزیر جدید قطر در گفت وگوی تلفنی 
با نخس��ت وزیر دولت پیش��برد ع��راق بر حمایت 
کشورش از امنیت و ثبات عراق تاکید کرد. »عادل 
عبدالمهدی« نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق 
یک تماس تلفنی با »خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز 

آل ثانی« نخست وزیر قطر برقرار کرد.

افغانستان: معاون سیاسی طالبان تاکید کرد جنگ 
وقتی به پایان می رس��د که تمامی نیروهای نظامی 
آمریکایی از افغانس��تان خارج ش��وند و اگر هم چون 
اشغالگران ارتش س��رخ خود نروند آنها را مجبور به 
خروج خواهیم کرد؛ حال می خواهد هر چند س��ال 
به طول انجامد. »مالعبدالغنی برادر« معاون سیاسی 
رهبر طالبان و رئیس تیم مذاکره کننده این گروه بر 

ضرورت خروج آمریکا از افغانستان تاکید کرد.

ذرهبین

 افزایش آزار جنسی 
در آکادمی های نظامی آمریکا

آمریکا در حالی ادعای حقوق بش��ر سر می دهد که 
گزارش اخیر پنتاگون نش��ان می دهد میزان س��وء 
اس��تفاده جنس��ی در آکادمی های نظامی آمریکا با 
افزایش ۳2 درصدی در مقایسه با سال پیش از آن 

همراه بوده است.
گزارش س��االنه وزارت دفاع آمریکا نش��ان می دهد 
در س��ال تحصیلی 201۸-2019، 122 مورد آزار 
جنسی که در آن یک دانشجو قربانی شده، گزارش 
شده است. این در حالی است که در سال تحصیلی 
201۷-201۸، 92 م��ورد آزار جنس��ی گ��زارش 
ش��ده بود.این گزارش همچنین نش��ان می دهد که 
دانش��جویان این آکادمی های نظامی اعالم کرده اند 
در 19 مورد پیش از آغاز مأموریت هایش��ان مورد 
آزار جنسی قرار گرفته اند. همچنین ۸ مورد دیگر 
هم از س��وی افراد غیرنظامی که در این آکادمی ها 

مشغول به کار بوده اند، اعالم شده است.
حدود 12900 دانش��جو در آکادمی نظامی ارتش در 
وست پوینت نیویورک، آکادمی دریایی در آناپولیس 
و آکادمی نیروی هوایی در کلرادو اس��پرینگز مشغول 
تحصیل هس��تند. این گزارش ها هم بر اس��اس اعالم 
دانش��جویان این سه آکادمی نظامی تهیه شده است. 
۳۳ مورد از این آزار های جنس��ی در آکادمی دریایی، 
۴0 م��ورد در آکادمی نیروی هوایی و ۵۷ مورد آن در 
وس��ت پوینت گزارش شده است.متیو داناون، یکی از 
اعض��ای پنتاگون در این خصوص گفت: در حالی که 
وزارت دفاع پیشرفت هایی را در مسئله مقابله با تجاوز 
جنسی در یک دهه گذشته بدس��ت آورده است؛ اما 
گزارشی که در سال گذشته منتشر شد نشان داد ما 
هنوز هم باید اقداماتی را برای مقابله با آن انجام دهیم. 
در این گزارش همچنین آمده اس��ت که اس��تفاده از 
نوشیدنی های الکلی یکی از علل افزایش آزار و اذیت 

جنسی در آکادمی های نظامی آمریکا است.

نیمچهگزارش

تروریسم اقتصادی مکمل تروریسم فیزیکی است
 نماینده دائم س��وریه در س��ازمان ملل متحد، تروریسم اقتصادی را مکمل 

گروهک های تروریستی دانست که در فهرست شورای امنیت قرار دارند.
بش��ار الجعفری، در نشست ش��ورای امنیت افزود: تروریس��م اقتصادی که 
توس��ط کش��ورهای غربی علیه دمشق اعمال می ش��ود، تروریسم گروهک 
های تروریس��تی را که در فهرست شورای امنیت قرار دارد، تکمیل می کند. 
وی ادامه داد: ما از س��کوت بعضی از مقام های س��ازمان های بین المللی درباره رنج 
و درد س��وری ها ناش��ی از تروریس��م، تجاوز و اقدامات اقتصادی قهریه یکجانبه و 
اقدامات نیروهای اش��غالگر، ش��گفت زده ایم. وی ادامه داد که دفتر هماهنگی امور 
بشردوس��تانه سازمان ملل )اوچا(، ۶۴ گزارش مربوط به اقدام های قهریه اقتصادی 
ب��ر زندگی میلیون ها نفر از مردم س��وریه را نادیده گرف��ت. الجعفری تصریح کرد: 
»اوچا« از ارائه کمک به س��اکنان بیش از ۴0 ش��هر و شهرک آزاد شده از تروریسم 

در ادلب، خودداری می کند.

تحریم های جدید آمریکا علیه روسیه 
وزارت خزانه داری آمریکا هش��ت فرد از جمله نخس��ت وزیر منطقه کریمه و 

یک شرکت حمل ونقل روسی را تحریم کرد.
دولت آمریکا دور جدیدی از تحریم ها را به بهانه الحاق کریمه به روسیه، که 
ش��امل ۸ مقام منطقه کریمه و یک شرکت حمل ونقل ریلی روسی می شود، 
اعمال کرد.»استیون منوشین« وزیر خزانه داری آمریکا در این باره گفت:  »این 
اقدام در هماهنگی نزدیک با متحدان و شرکای جهانی ما انجام گرفت و بر حمایت 
مداوم ما از بازگش��ت فرآیندهای سیاس��ی دموکراتیک عادالن��ه و آزاد به "کریمه" 
تأکید می کند«. این تحریم های جدید، تنها یک روز پیش از س��فر »مایک پامپئو« 
وزیر امور خارجه آمریکا به اوکراین وضع ش��ده اند. س��ال 201۴ منطقهکریمه طی 
یک همه پرس��ی از اوکراین جدا ش��ده و به روسیه الحاق شد. آمریکا به عنوان یکی 
از متح��دان اصلی اوکراین، با این الحاق مخالفت ک��رده و به این بهانه، تحریم های 

متعددی را علیه روسیه و مقامات کریمه اعمال کرده است.

تالش اسکاتلند برای جدایی از انگلیس
نمایندگان مجلس اسکاتلند، از برگزاری دومین همه پرسی برای جدایی این 

منطقه از انگلیس، حمایت کردند.
نیکوال استورجن، رهبر حزب ملی اسکاتلند و وزیر اول این منطقه، خواهان 
برگزاری همه پرس��ی جدیدی برای جدا ساختن اسکاتلند از انگلیس است. 
دیروز نمایندگان مجلس اس��کاتلند، ب��ا ۶۴ رای در برابر ۵۴ رای، با برگزاری 
دومین همه پرسی به منظور استقالل اسکاتلند، موافقت کردند. اکنون دولت محلی 
اس��کاتلند باید برای زمان و چگونگی برگزاری همه پرس��ی اس��تقالل اسکاتلند، با 
دولت مرکزی انگلیس وارد گفتگو ش��ود. نیکوال استورجن گفته است تنها راه برای 
باق��ی ماندن اس��کاتلند در اتحادیه اروپا، جدایی این منطقه از انگلیس و پیوس��تن 
اس��کاتلند به این اتحادیه اس��ت. انگلیس دیروز به عضویت ۴۷ س��اله خود به این 
اتحادیه مشترک پایان داد. بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس، بار ها با برگزاری 

دومین همه پرسی برای استقالل اسکاتلند، مخالفت کرده است.

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

ترام��پ رئی��س جمه��ور آمریکا س��رانجام پ��س از ماه ها 
گمانه زن��ی و تاخیر در دیدار هفته گذش��ته اش با نتانیاهو 
نخس��ت وزی��ر صهیونیس��ت ها از طرح معمل��ه قرن پرده 
برداش��ت. طرحی که به اذعان جهانیان نه راه حل مس��ئله 
فلس��طین بلکه نابودی کامل فلسطین است که حذف این 

س��رزمین از روی نقشه را محقق می س��ازد. این طرح هر 
چند از س��وی آمریکا مطرح ش��ده اما نگاهی ریشه ای به 
تحوالت فلس��طین حقایقی دیگر را آش��کار می س��ازد که 

برگرفته از رفتارهای سران ارتجاع عربی است. 
سران کش��ورهای عربی زمانی داعیه دار مسئله فلسطین 
بودند و چندین جنگ نیز میان اعراب و رژیم صهیونیستی 
صورت گرفت اما طی س��الهای اخیر ش��اهد تغییراتی در 
س��اختار های سیاسی این کش��ورها بوده ایم. در عربستان 
بن س��لمان، در امارات ب��ن زاید، در قطر تمیم، در بحرین 
آل خلیفه، در مصر السیسی در حالی بر مسند قدرت تکیه 
زده اند که فاقد پشتوانه مردمی بوده و بر این توهم هستند 
ک��ه با رویکرد به غرب می توانند تاج و تخت خود را حفظ 
کنن��د چنانکه ترامپ نی��ز بارها گفته اگر آمریکا نباش��د 
عربستان دو هفته ای سرنگون خواهد شد. نکته مهم آنکه 
س��ران ارتجاع عربی بر ای��ن تصورند که راهکار تحقق این 
هدف، همراهی با آمریکا در منطقه اس��ت که محور آن را 

اقدام علیه جبهه مقاومت تشکیل می دهد.
 همراه��ی ک��ردن در 10 س��ال محاص��ره غزه، فش��ار بر 
تش��کیالت خودگ��ردان برای س��ازی و مذاک��ره، تبدیل 
اتحادیه عرب و س��ازمان همکاری اسالمی به محلی برای 
اعمال فش��ار بر جبهه مقاومت، رویکرد ش��ورای همکاری 
خلیج فارس به اقدام علیه فلس��طین و مقاومت، مشارکت 
در اعم��ال تحریم علیه جمهوری اس��المی ایران و جبهه 
مقاوم��ت از ح��زب اهلل لبن��ان گرفته از گروه ه��ای عراقی 
و یمنی، مش��ارکت در حمایت از تروریس��م در سوریه به 
عنوان یک��ی از مهمترین ارکان جبهه مقاومت تنها بخش 
کوچکی از تحرکات کشورهای عربی در منطقه بوده است 
که س��ران ارتجاع عربی به واس��طه آنها گمان می کردند 
می توانن��د رضایت آمریکا را جلب کنن��د. حلقه تکمیلی 
ای��ن فرآیند برگزاری نشس��ت معامله ق��رن اقتصادی در 
بحرین و دعوت و هیات های صهیونیس��تی در کشورهایی 
مانند امارات و بحرین بوده است.  در این میان نباید غافل 

شد که برخی کش��ورها که داعیه حمایت از فلسطین سر 
می دادند نیز در این زمینه س��ازی نقش داشته اند. ترکیه 
از جمله کش��ورهایی است که با اقدام نظامی و حمایت از 
تروریس��م علیه سوریه عمال به بحران شدن فضای منطقه 

کمک کرده است.
 مجموعه این تحرکات موجب ش��ده تا از یک س��و مسئله 
فلس��طین به امری حاش��یه ای مبدل شود و از سوی دیگر 
جبهه مقاومت که محور حمایت از فلس��طین است درگیر 
چالش��های منطقه ای ش��ود ک��ه نتیجه منفی بر مس��ئله 
فلس��طین داشته اس��ت. بر این اس��اس می توان گفت که 
ارتج��اع عربی با م��وزدوری ب��رای آمریکا زمینه س��ازی 
گس��تاخی واشنگتن و تل آویو ش��ده اند که نتیجه آن نیز 
ارائه طرح معامله قرن بوده است. به عبارتی آنها بزرگترین 
مزدوری قرن را رقم زده اند و فلسطین قربانی این مزدوری 
شده است. عملکردی که بار دیگر اثبات کرد مقاومت تنها 

گزینه برای احقاق حقوق ملت فلسطین است. 

یادداشت

در اقدامی مداخله جویانه با هدف اس��تمرار اشغال عراق 
توسط نیروهای آمریکایی، س��فیر انگلیس در بغداد، در 
جریان دیدار با وزیر کش��ور عراق، با بیان اینکه بغداد در 
مصوبه اخراج نظامیان خارجی بازبینی کند، ادعا کرد که 
انگلیس تمایل دارد هماهنگی امنیتی مش��ترک با بغداد 

را افزایش دهد.
»یاس��ین الیاسری« وزیر کش��ور عراق میزبان »استیفن 
هیکی« سفیر لندن در بغداد بود.دفتر الیاسری با انتشار 
بیانی��ه ای اعالم کرد که وزارت کش��ور عراق تمایل دارد 
»همکاری مشترک خود را در زمینه های مختلف امنیتی 
تقوی��ت کند؛ به گونه ای که بر اس��اس احت��رام و منافع 
مش��ترک باشد«.س��فیر انگلیس در این دیدار و در یک 
اقدام مداخله جویانه به مصوبه پارلمان عراق برای اخراج 
نیروه��ای ائتالف بین المللی موس��وم به ض��د داعش به 
رهب��ری آمری��کا واکنش نش��ان داد. وی ضمن با تأکید 
بر لزوم بازنگری در این مصوبه، مدعی ش��د که »اخراج 
ای��ن نیروه��ا، فرصتی ب��رای عناصر داعش اس��ت تا بار 
دیگر بازگردند«.الیاس��ری ه��م در واکنش به مداخالت 
س��فیر انگلیس گفت که »این مصوبه ب��ا رأی گیری در 
پارلمان تصویب ش��ده اس��ت و »دولت نیز، کمیته هایی 
برای اجرای این مصوبه تش��کیل داده اس��ت؛ به گونه ای 

ک��ه امنیت و حاکمی��ت عراق حفظ ش��ود«. در اقدامی 
برای ادامه دخالت انگلیس در امور عراق، سفیر انگلیس 
همچنین خواستار بهبود همکاری بین وزارت های کشور 
انگلیس و عراق ش��د تا یادداش��ت تفاهمی بین طرفین 
برای توسعه توانمندی های وزارت کشور عراق امضا شود. 
نکته قابل توجه آنکه در اقدامی سوال برانگیز همزمان با 
تحرکات آمریکا و انگلیس برای اش��غال عراق، ش��ورای 
امنیت سازمان ملل در گزارشی نوشت: داعش هم چنان 
در حال دریاف��ت کمک مالی اس��ت و می تواند خطری 
ب��رای امنیت خاورمیانه و جهان باش��د. این تحرکات در 
حالی صورت گرفته که س��ازمان الحش��د الشعبی اعالم 
ک��رد که حضور نیروه��ای خود را در مرزه��ای عراق با 
س��وریه برای مقابله با نفوذ بقایای داعش گسترش داده 
اس��ت. خبر دیگر از عراق آنکه فرماندهی عملیات بغداد 
ب��ا صدور بیانیه ای ضمن اعالم اینکه هنوز درگیری هایی 
میان خش��ونت طلبان و نیروه��ای امنیتی وجود دارد، از 
شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز خواست صف 
خ��ود را از این افراد جدا کنن��د. همچنین صالح محمد 
العراق��ی نماینده جریان صدر با بی��ان اینکه نفوذی های 
خرابکار در اعتراضات عراق ریش��ه دوانده اند، هشدار داد 

با وجود اشغالگران، این کشور نابود خواهد شد.

فتنه انگیزی انگلیس برای استمرار اشغال عراق 
نیروهای ارتش سوریه با آزادسازی یک روستای دیگر و 
بس��ط تسلط خود بر شهر خان طومان در جنوب استان 
حلب، جاده بین المللی حلب-دمش��ق در این منطقه را 

تحت تسلط آتشباری خود گرفتند.
مرکز موسوم به »دیدبان حقوق بشر سوریه« -نزدیک به 
معارضان- از پیشروی های جدید نیروهای ارتش سوریه 
و همپیمان��ان آن در جنوب اس��تان حل��ب خبر داد. بر 
اساس این گزارش ارتش سوریه روستای »الخالدیه« )در 
ش��مال غرب خان طومان( و همه ش��هر خان طومان را 
پس از تس��لط بر کارخانه تولید بلغور و دیگر مواضع این 
منطقه، تحت کنترل خود گرفت. به این ترتیب نیروهای 
ارتش س��وریه  جاده بین المللی حلب به دمش��ق را زیر 
س��لطه آتش باری خود دارن��د و همچنین کنترل خود 
را ب��ر خان طومان، انبارهای خ��ان طومان، تل الزیتون، 
الراشدین الخامسه و جمعیه الصحفیین معراتا و الخالدیه 
افزای��ش داش��تند و این عالوه بر دیگر نق��اط و تپه های 
واق��ع در غرب و جنوب غرب اس��تان حلب اس��ت که از 
آغاز عملیات نظامی در 2۴ ژانویه آزاد شده است. ارتش 
س��وریه همزمان با پیش��روی ها در ادل��ب عملیات هایی 
را ه��م در غرب و جنوب اس��تان حلب برای پاکس��ازی 
این مناطق از تروریس��ت ها انج��ام می دهد تا طبق مفاد 

آتش بس جاده بین المللی حلب به حماه را تحت کنترل 
داشته باشد.

ب��ه گ��زارش دیدبان حقوق بش��ر س��وریه جنگنده های 
روسیه و سوریه نیز در چند نوبت مواضع تروریست ها در 
ش��هرک میزناز در حلب و همچنین مواضع تروریست ها 
در شهرک س��راقب و پیرامون آن در جنوب شرق ادلب 
را بمباران کردند. خ��ان طومان در ۴0 کیلومتری حلب 
و دروازه غربی ش��هر حلب از مهم ترین مواضعی بود که 
ارتش س��وریه شامگاه سه شنبه موفق به آزادسازی آنجا 
ش��د. این منطقه همان جایی اس��ت که در سال 201۶ 
تروریس��ت های تکفی��ری با نقض آتش ب��س به مواضع 
نیرو های ارتش سوریه و مقاومت حمله کردند. همچنین 
نیروهای ارتش س��وریه با آزادسازی دو منطقه دیگر در 
جنوب ش��رق استان ادلب از چنگ تروریست های جبهه 
النصره به پیشروی های خود ادامه دادند. خبر دیگر آنکه  
تحرکات نظامیان تروریست آمریکایی و ارسال تجهیزات 
لجستیکی و نظامی توسط آنان به داخل سوریه همچنان 
ادام��ه دارد.  دیدبان خبر داد که این کاروان ش��امل ۵0 
کامی��ون بوده ک��ه ظاهرا حامل مواد لجس��تیکی بوده و 
قرار اس��ت ائتالف آمریکا از این تجهیزات برای س��اخت 

پایگاههای »تل بیدر« و »تل براک« استفاده کند.

گام بلند ارتش سوریه برای آزادی اراضی اشغالی

گزارش

تجاوز جنگنده های رژیم صهیونیستی به غزه نیز نتوانست 
مقابل��ه جهانی با ط��رح معامله ق��رن و خیانتی که ارتجاع 
عربی و س��ازمان ملل در قبال فلسطین کرده اند دور سازد 
چنانک��ه همچن��ان جهانیان خواس��تار توق��ف این طرح و 

حمایت از فلسطین شده اند. 
دولتم��ردان آمری��کا به س��رکردگی ترامپ ک��ه این روزها 
با بحران ش��دید داخلی مواجه هس��تند ت��الش کرده اند تا 
اعالم طرح معامله قرن یا همان نابودی ابدی فلسطین، راه 
فراری برای ادامه حیات سیاسی خود بیابند اما این طراحی 
به دلیل واکنش ش��دید جهانی در ابه��ام قرار گرفت. طی 
روزهای اخیر موج گس��ترده ای از اعتراض ها به این خیانت 
بزرگ به فلسطین صورت گرفته در حالی که صهیونیست ها 
ب��رای انحراف اف��کار عمومی تجاوزات گس��ترده به غزه را 
س��ر گرفته  اند. جنگنده های رژیم صهیونیس��تی یک زمین 
کش��اورزی در جنوب نوار غزه را بمباران کردند. رسانه های 
وابس��ته به رژیم صهیونیس��تی دیروز از به ص��دا درآمدن 
آژیرهای هش��دار در جنوب فلسطین اشغالی خبر داده اند. 
الزم به ذکر اس��ت نیروهای امنیتی رژیم صهیونیس��تی با 
یورش به مسجد االقصی، 11 نمازگزار فلسطینی را زخمی 

و سه تن را نیز دستگیر کردند.
در ای��ن میان در ادام��ه واکنش ها به معامل��ه قرن رئیس 
جمهور تونس طرح س��ازش تحمیلی رئیس جمهور آمریکا 
ب��رای اراضی اش��غالی فلس��طین را محک��وم کرد.»قیس 
س��عید«، رئیس جمهور تونس نی��ز به جمع مخالفان طرح 
سازش تحمیلی آمریکا موسوم به معامله قرن پیوست و آن 
را ظلم قرن توصیف کرد. همچنین یکی از وزرای تشکیالت 
خودگردان فلس��طین از پایان پایبندی این تش��کیالت به 

توافقات خود با رژیم صهیونیستی خبر داد.
از سوی دیگر جنبش النجباء عراق گفت استرداد حقوق جز 
با قبضه تفنگ، دهانه توپ و سالح مقاومت ممکن نیست و 
در جهانی که تنها زبان زور را می فهمد این سالح می تواند 
تاریخ ساز ش��ود. جنبش »النجباء« عراق با صدور بیانیه ای 
در واکن��ش به رونمای��ی از طرح آمریکایی-صهیونیس��تی 
»معامل��ه قرن«، گفت تمام محور مقاومت در پش��ت س��ر 
فلسطین است و حقوق از دست رفته تنها می توان با تفنگ 
پس گرفت.»بش��ار الجعفری« نماینده س��وریه در سازمان 

مل��ل گفت: »رونمایی از بندهای آن چیزی که معامله قرن 
نامیده می ش��ود تکرار جنایت اعالمیه بالفور بوده و تالشی 
برای پیش��برد توطئه های استعماری جدید علیه منطقه ما 

و در راستای خدمت به اشغالگر اسرائیلی است.« همچنین 
م��ردم بحرین در محکومی��ت طرح آمریکایی موس��وم به 
»معامله ق��رن« تظاه��رات کردند. نکته قاب��ل توجه آنکه 

سفیر ایاالت متحده در فلسطین اشغالی به سران یهودی و 
مسیحی آمریکایی گفت دولت فلسطینی مستقل در آینده 
نزدیک عملی نخواهد ش��د. منابع خب��ری همچنین اعالم 
کردند نتانیاهو نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی در سفری 
به مس��کو، جزئیات طرح موس��وم به معامل��ه قرن را برای 
رئیس جمهور روس��یه توضیح داد. از س��وی دیگر ش��ورای 
همبس��تگی ملی پاکس��تان متش��کل از ۳۵ گروه مذهبی 
با انتش��ار بیانیه ای طرح ترامپ موس��وم به معامله قرن را 
طرحی جنگ طلبانه توصیف و به شدت با آن مخالفت کرد. 
الجزایر و کویت در اولین واکنش رسمی پس از رونمایی از 

این طرح، مخالفت خود را با آن اعالم کردند. 
 در همین حال هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در پیامی به 
سران کشورهای عربی و اسالمی درباره هرگونه مشارکت در 
اجرا یا قبول معامله قرن هشدار داد و آن را اشتباهی بزرگ 
خواند که ملت فلسطین نخواهد بخشید. هنیه سران مذکور 
را ب��ه اق��دام فوری برای رد کردن قاط��ع  طرح معامله قرن 
فراخواند. همچنین یهودیان ارتدوکس مخالف صهیونیستم 
جهانی در بیانیه ای مشترک، ضمن مخالفت با طرح سازش 
تحمیلی آمریکا درفلس��طین اش��غالی، تأکید کردند که این 
طرح بحران در منطقه غرب آسیا را عمیق تر خواهد کرد. از 
سوی دیگر اردوغان رئیس جمهور ترکیه با تأکید بر فروشی 
نب��ودن قدس تأکید کرد که معامله جعلی قرن که توس��ط 
رئیس جمهور آمریکا علنی شد، »پروژه اشغالگری« است. از 
سوی دیگر کوربین رهبر حزب کارگر انگلیس ضمن محکوم 
کردن طرح آمریکایی-صهیونیس��تی موسوم به معامله قرن، 
از دولت بریتانیا خواس��ت فقط از طرح سازش واقعی و مورد 
تأیید جامعه بین المل��ل حمایت کند.همچنین عبدالمهدی 
الکربالئی نماینده آیت اهلل سید علی سیستانی مرجع عالیقدر 
ش��یعیان در عراق، ضمن محکوم کردن طرح صلح تحمیلی 
آمریکا، این طرح را ظالمانه توصیف کرد. از سوی دیگر 1۳۳ 
نماینده مجلس عوام انگلیس در بیانیه ای ضمن ابراز تأسف 
از محتوای »معامله قرن«، خواستار مخالفت دولت این کشور 
با این طرح ش��دند. الزم به ذکر در بس��یاری از کش��ورها از 
جمله در مناطق مختلف فلس��طین علیه معامله قرن تحت 
عنوان روز حخش��م تظاهرات ضد آمریکایی- صهیونیس��تی 

برگزار شد. 

مزدوری قرن
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سالح مقاومت تنها راه آزادی 
فلسطین 

اعتراض های جهانی به معامله قرن و خیانت ارتجاع عربی و سازمان ملل ادامه دارد 


