
س�وریه: کاروان نظامی جدید ترکیه متش��کل از 
چندین تانک و خودروی زرهی وارد خاک س��وریه 
ش��د. ای��ن کاروان نظامی از ۴۰ خ��ودروی نظامی 
ش��امل چندین تانک،  نفربر و خ��ودروی زرهی به 
همراه تجهیزات نظامی و لوجستیکی تشکیل شده 

و به سمت جنوب سوریه در حال حرکت است.

مغ�رب: وزارت خارجه مغرب بار دیگر بر حمایت از 
دولت وفاق ملی لیبی به ریاس��ت»فائز الس��راج« بر 
اس��اس توافقنامه »الصخیرات« تأکی��د کرد. وزارت 
خارجه لیبی در حس��اب توئیت��ری خود همچنین 
نوش��ت که رباط بر حمایت کامل از دولت وفاق ملی 
به عنوان تنها نماینده ملت لیبی بر اساس توافقنامه 
الصخیرات و قطعنامه های شورای امنیت تأکید کرد.

بالروس: پس از آنکه بالروس دسترسی به نفت خام 
روسیه با قیمت پایین را از دست داده است، »مایک 
پامپئ��و« وزی��ر امور خارج��ه آمریکا به این کش��ور 
پیشنهاد داد تا تمامی نیازهای نفتی خود را با قیمت 
رقابت��ی از محص��والت آمریکایی تأمی��ن کند.وزیر 
خارجه آمریکا برای دیدار با »الکس��اندر لوکاشنکو« 

رئیس جمهور بالروس به »مینسک« سفر کرد.

چین: بانک مرکزی چین اعالم کرد یکصد و پنجاه و 
شش میلیارد یورو به حمایت از اقتصاد این کشور که 
تحت تاثیر پیامد های شیوع ویروس کرونا با مشکالت 
زیادی مواجه شده است، اختصاص می دهد. عملیات 
تزری��ق ای��ن اعتبارات ب��ه اقتصاد چی��ن زمانی که 
بازار ه��ای مالی چین پ��س از تعطیالت طوالنی کار 

خود را از سر خواهند گرفت، انجام خواهد شد. 

ذرهبین

خروج انگلیس آغاز فروپاشی اتحادیه اروپا
رهب��ر جبهه ملی فرانس��ه در پیامی در توئیتر نوش��ت که خروج انگلیس از 
اتحادی��ه اروپا آغاز فروپاش��ی این اتحادیه به ش��مار می آید. »مارین لوپن« 
سیاس��تمدار و رهب��ر جبهه ملی فرانس��ه روز ش��نبه در پیام��ی در صفحه 
ش��خصی خود در توئیتر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را آغاز فروپاشی این 
اتحادیه و ایجاد کش��ورهای مستقل اروپایی دانست. وی در این پیام توئیتری 
نوش��ت: »باید روز خارج شدن انگلیس از اتحادیه اروپا را آغاز ایجاد ائتالف اروپایی 
کش��ورهای مستقل بدانیم و این چیزی اس��ت که ما خواستار آن بوده و اکثر مردم 
اروپا نیز خواس��تار آن هستند. اتحادیه اروپا همچنان اشتباه فاحشی در تاریخ باقی 
خواهد ماند.« »بوریس جانس��ون« نخست وزیر انگلیس که مدت ها برای فرارسیدن 
چنی��ن روزی تالش کرده بود، با ارس��الی پیامی ویدئویی در این خصوص گفت که 

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، »یک پایان نیست، بلکه یک شروع است«.

معامله قرن معامله ای باطل و شکست خورده 
ش��یخ نعیم قاس��م معاون دبیر کل حزب اهلل لبنان اع��الم کرد: معامله قرن 

معامله ای باطل و شکست خورده است که قابلیت حیات ندارد.
شیخ نعیم قاس��م اعالم کرد: معامله قرن معامله ای باطل و شکست خورده 
اس��ت ک��ه قابلیت حیات ن��دارد و دونالد ترامپ رئیس جمه��ور آمریکا آنرا 
ب��ه خاطر انتخابات در آمریکا و اینکه ش��انس بنیامی��ن نتانیاهو را در داخل 
فلس��طین اش��غالی باال ببرد، مطرح کرده اس��ت. وی افزود: ملت مقاوم فلسطین و 
ملت ه��ای مقاوم منطقه اجازه ای��ن طرح را نخواهند داد و به اس��رائیل اجازه داده 
نخواهد ش��د که دس��ت به اشغالگری بزند و در آن واحد اش��غالگری را هم مشروع 
جلوه دهد. نعیم قاس��م گفت: فلسطین تنها برای فلسطینی هاست از بحر تا نهر به 
پایتختی بیت المقدس با شرق و غرب آن است نه فقط قدس شرقی. و تحقیق این 

امر نیاز به وقت و جانفشانی دارد.

طرح ترامپ مغایر با قطعنامه های سازمان ملل 
س��خنگوی کرملین تأکی��د کرد طرح آمریکایی »معامل��ه قرن« برای حل و 
فصل نزاع فلس��طینیان و صهیونیس��ت ها ب��ا قطعنامه های ش��ورای امنیت 
س��ازمان ملل در خصوص این موضوع در تضاد اس��ت. »دیمیتری پسکوف« 
سخنگوی کرملین اعالم کرد که طرح پیشنهادی واشنگتن برای سازش میان 
فلسطینیان و صهیونیست ها که موسوم به »معامله قرن« است، با قطعنامه های 
شورای امنیت سازمان ملل در خصوص این موضوع همخوانی ندارد و در تضاد با آنها 
است. پسکوف در مصاحبه با شبکه روسی »روسیه-1« در این خصوص تصریح کرد: 
»مجموعه کاملی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل در خصوص این موضوع 
موجود است«. پسکوف که پیش از این اعالم کرده بود باید بیشتر به بررسی و تحلیل 
معامله قرن بپردازند، هم اکنون تصریح کرد که واکنش فلس��طینیان به معامله قرن، 

موجب شد تا درباره قابل قبول بودن این طرح آمریکایی تجدیدنظر کند.

علی تتماج 

پس از ماه ها گمانه زنی و چالش سیاس��ی سرانجام محمد 
توفی��ق عالوی به عنوان نخس��ت وزیر جدید عراق معرفی 
شد. مولفه مهم در انتخاب وی آن است که اکثر گروه های 
مه��م عراقی بر انتخ��اب وی اتفاق نظر داش��ته  و حمایت 
خوی��ش را از او اعالم کرده اند. با توجه به ش��رایط داخلی 
ع��راق و منطقه می ت��وان گفت که انتخ��اب وی می توان 
مولفه ای مهم باشد برای رفع تنش های سیاسی و نزدیک تر 

شدن جریان های سیاسی و نیز سروسامان گرفتن  ساختار 
سیاسی حاکم بر عراق که می تواند به حوزه های اقتصادی 
و امنیت��ی نیز گس��ترش یابد. با توجه ب��ه انتخاب عالوی 
حال این س��وال مطرح اس��ت که عراق چگونه می تواند از 
این فرصت برای تحق��ق اهدافش بهره گیرد و اولویت های 
دول��ت وی چه خواه��د بود؟ نخس��تین مس��ئله در باب 
تح��والت عراق ایجاد فضای وفاق ملی و اتحاد و همگرایی 
میان جریان های سیاسی و مردم است. طی ماه های اخیر 
چالشهای سیاسی و اقتصادی موجب شده تا شکافی میان 
مردم و س��اختار سیاس��ی ایجاد ش��ود که نمود آن را در 
اعت��راض های خیابانی ع��راق می توان مش��اهده کرد. بر 
این اس��اس اصل اول می توان��د الزام همگانی به وحدت و 

یکپارچگی سراسری در کشور باشد.

 در ای��ن میان کنار نهادن اعتراض ه��ای خیابانی و ایجاد 
فض��ای آرامش برای دولت جدید مولفه ای مهم اس��ت که 
می تواند در حل مش��کالت تاثیرگذار باشد. روند تحوالت 
نش��ان داده که اس��تمرار اعتراض ها در ش��رایط کنونی از 
یک س��و ان��رژی دولت را ب��ه عرصه اولویت ه��ای امنیتی 
سوق می دهد که عمال دوری آن از رسیدگی به چالشهای 
اقتصادی و اجتماعی را رقم می زند و از س��وی دیگر این 
اعتراض های مولفه ای برای دخالت های دشمنان عراق در 
امور داخلی آن و زمینه س��ازی برای به آش��وب کشاندن 
کش��ور شده است. ش��واهد نش��ان می دهد که ائتالفی از 
بعثی ها، تروریس��ت ها با حمایت های ارتجاع عربی و غرب 
و صهیونیس��ت ها به دنبال به آشوب کشاندن اعتراض های 
مسالمت آمیز مردمی هس��تند لذا در مقطع کنونی اعالم 

برائت معترضان از آش��وبگران مولفه ای برای مقابله با این 
روند است که می تواند زمینه ساز تحقق مطالبات مردمی 
شود. نکته مهم دیگر آن است که دولت جدید باید بتواند 
در برابر فشارهای خارجی ایستادگی نماید که محور آن را 
نیز مقابله با خواس��ته آمریکا و انگلیس برای ادامه اشغال 
ع��راق تش��کیل می دهد. تحق��ق این مه��م زمانی صورت 
می گیرد که مردم و جریان های سیاسی در کنار دولت قرار 
گیرند و یاریگر دولت جدید باش��ند. به هر تقدیر می توان 
گف��ت آنچه الزمه تحقق اهداف دولت جدید عراق اس��ت 
وحدت ملی و همگرایی همگانی با دولت در تحقق اهداف 
اقتصادی و اجتماعی و البته همزمان مبارزه با تروریس��م 
و دخالت های آمریکاس��ت که می تواند زمینه ساز برقراری 

ثبات و امنیت در این کشور شود. 

یادداشت

رئیس جریان صدر عراق، در پی انتخاب نخس��ت وزیر دوره انتقالی کشور، 
با ارائه چندین توصیه، خواس��تار ازس��رگیری فعالیت مدارس و باز شدن 

کلیه جاده های مسدود شد.
 »مقتدی الص��در« رهبر جریان صدر عراق از نیروهای موس��وم به »کاله 
آبی ها« خواس��ت تا با هماهنگی نیروه��ای امنیتی  تالش کنند تا فعالیت 
مدارس و ساعات کاری آنها از سر گرفته شود و به کلیه  نشانه های اعتراضات 
اخیر، با بازگش��ت نظم به امور کش��ور، پایان داده شود. الصدر طی پستی 
در توئیتر، نوش��ت: بر اساس توصیه های مرجعیت و طبق اصول اسالمی و 
عقلی باید انقالب به نظم و مس��المت  خود بازگ��ردد. لذا الزم می دانم که 
کاله آبی ها و نیروه��ای امنیت ملی قهرم��ان و ادارات آموزش وپرورش در 
سراسر اس��تان ها و عشائر غیور ما، هماهنگ ش��وند تا کمیته های در این 
اس��تانها تشکیل شود و س��اعات کاری مدارس دولتی و غیر دولتی از سر 
گرفته ش��وند.وی افزود: »آنها همچنین می بایست کلیه مسیرهای مسدود 
شده را باز کنند تا زندگی به حالت عادی خود بازگردد و انقالب وجهه خود 
را بازیابد. لذا متخصصان امر باید در این مس��ئله سریع اقدام کنند. من به 
نیروهای امنیتی توصیه می کنم که جلوی هر کسی که می خواهد جاده ها 
را مس��دود کن��د، بگیرند و وزارت آموزش و پروش نیز هر کس -از اس��تاد 
گرفته تا دانش آموز را- که مانع ازس��رگیری فعالیت مدارس و دانش��گاه ها 
می ش��ود، مجازات کند.« وی این پس��ت خود را باهش��تگ های »به سوی 
عراق امن«، »علم انقالب و اصالح است« و »مسدود کردن راه ها تروریسم 
اس��ت« و امض��ا »مقتدی الصدر, دوس��ت دار صلح و میان��ه روی، به  پایان 
می رساند. الصدر، در پی انتخاب محمد توفیق عالوی به عنوان نخست وزیر 
دوره انتقالی عراق، طی پستی که در حساب توییتری اش منتشر شد،  این 
انتخاب را »اقدام خوبی« دانس��ت که منجر به تقویت آینده سیاسی عراق 
خواهد شد. وی افزود: »امروز امیدواریم که برادرمان محمد عالوی در برابر 
فش��ارهای خارجی و داخلی تسلیم نشود و برنامه های خود را اعالم کند و 
در رون��د برگزاری انتخابات زودهنگام تعجیل کند و حاکمیت و اس��تقالل 
عراق را حفظ کند«. »محمد توفیق عالوی« نخس��ت وزیر جدید عراق که 
حامیان و مخالفان خود را در فضای سیاس��ی عراق دارد، رجلی سیاس��ی 
است که در طول 15 سال کرسی پارلمان، وزارت و اکنون نخست وزیری را 
تجربه می کند. او در س��خنرانی شب گذشته، خود را مستقل توصیف کرد 
اما چندین دوره عضو ائتالف و لیس��ت »العراقیه« و »الوطنیه« به رهبری 
»ایاد  عالوی« )پس��ر عمویش( بوده و دو دوره کوتاه نیز در دولت »نوری 
المالکی« وزارت ارتباطات را بر عهده داشته است.عالوی متولد 1۹5۴ )۶۶ 
ساله( در منطقه »الکراده« بغداد است. در جوانی وارد دانشکده معماری در 

دانشگاه بغداد شد اما پس از انتفاضه »اربعین« و آغاز موج دستگیری ها و 
س��رکوب شیعیان در سال 1۹۷۷ از سوی رژیم بعث، مجبور به ترک عراق 
و فرار به لبنان ش��د و تحصیالت خود را در دانش��گاه آمریکایی بیروت در 
رش��ته مهندسی معماری ادامه داد. او در جوانی عضو حزب »الدعوه« شد 
و ارتباط نزدیکی با ش��هید »سید محمد باقر صدر« داشت اما با ایشان به 
اختالف برخورد و از حزب جدا شد. عالوی اکنون چندان میانه ای با احزاب 
اسالمی در عراق ندارد. او مفهوم »حکومت مدنی« را وارد ادبیات سیاسی 
عراق کرد و توانس��ت در سال ۲۰۰5 در لیست »العراقیه« وابسته به »ایاد 
عالوی« عضو ش��ده و وارد پارلمان شود.»فرهاد عالءالدین« مشاور رئیس 
جمهور عراق، پس از انتخاب محمد عالوی، مدعی شد که اکثر گروههای 

سیاسی از نامزدی او حمایت کرده اند.
 با این حال همه گروه ها در چنین وضعیتی قرار ندارند.»ش��یروان میرزا« 
عض��و حزب اتحاد میهنی کردس��تان در پارلمان عراق اما با اس��تقبال از 
انتخاب محمد عالوی، به رس��انه ها گفت که امید دارد انتخاب وی آغازی 
برای پایان بحران عراق باش��د.»حامد الموس��وی« عض��و ائتالف الفتح به 
رهب��ری »هادی العامری« نیز به ش��بکه العهد گفت ک��ه انتخاب عالوی 
پس از یک سری بحث های طوالنی صورت گرفت و او برای رهبری دولت 
در شرایط فعلی مناسب اس��ت. ائتالف النصر به رهبری »حیدرالعبادی« 
ام��ا در بیانی��ه ای تأکید کرد که هیچ نقش��ی در انتخاب »محمد عالوی« 
نداش��ته است و نخس��ت وزیر می بایست از دولت س��همیه ای دوری کند.

حزب الدعوه به رهبری نوری المالکی نیز بعنوان اولین حزبی که »محمد 
عالوی« در جوانی ب��ه عضویت آن درآمد در بیانیه ای اعالم کرد که هیچ 
نقش��ی در انتخاب »محمد عالوی« نداشته است. خبر دیگر از عراق آنکه 
در عرصه امنیتی س��ازمان الحش��د الش��عبی عراق به منظور جلوگیری از 
نف��وذ عناصر داعش به خاک این کش��ور، کمربن��دی امنیتی در صحرای 
غربی »االنبار« ایجاد کردند.  نیروهای تیپ 1۹ این سازمان، این کمربند 
امنیتی را در صحرای غربی استان االنبار و نزدیک مرزهای مشترک عراق 
و س��وریه ایجاد کردند تا مانع هرگون��ه نفوذ بقایای داعش به خاک عراق 
ش��وند.بر اساس این گزارش، الحشد الشعبی همچنین، محل های استقرار 
نیروهای این س��ازمان در مرزهای عراق و س��وریه را تقویت کرده است تا 
مانع سوء اس��تفاده عناصر داعش از وضعیت جوی نامناس��ب برای نفوذ به 
خاک عراق ش��ود.داعش پس از اشغال شهر موصل عراق در سال ۲۰1۴، 
به سرعت بخش اعظمی از خاک این کشور را تحت کنترل خود درآورده 
بود، اما سه سال بعد، متحمل شکست شد و نیروهای عراقی موفق شدند 

در سال ۲۰1۷ تروریست ها را از کشورشان اخراج کنند.

توصیه به آرامش ملی در دوران دولت انتقالی عراق 

گزارش

همزمان با تش��دید اعتراض های مردمی به طرح آمریکایی 
ناب��ودی فلس��طین، انجمن علمای فلس��طین ب��ا برگزاری 
تجمعی ب��ا برخی طرف ه��ای دیگر در نوار غ��زه، پذیرش 

معامله قرن را حرام اعالم کرد.
 در ادام��ه فعالیت ه��ا برای اعالم مخالفت با طرح موس��وم 
ب��ه »معامله قرن«، »انجمن علمای فلس��طین« تجمعی با 
مش��ارکت وزارت اوقاف، جهاد اسالمی،دانشگاهی ها و غیره 
و در نوار غزه برگزار کرد. در این تجمع اعالم شد: طرح شوم 
ترام��پ جنایتی تمام قد علیه ملت فلس��طین و پایتختش 
»قدس« است و مقابله با آن یک وظیفه شرعی و ملی است. 
هر کس��ی در این طرح شرکت یا آن را تأیید کند خائن به 
خدا، رسولش، مسلمانان و فلسطین است. شرکت کنندگان 
در این تجم��ع تصریح کردند، عادی س��ازی روابط با رژیم 

اش��غالگر حلقه ای از حلقه ه��ای معامله قرن و جنایت علیه 
ملت فلسطین است.آنها از علمای جهان خواستند در صفی 
واحد در کنار ملت فلس��طین بایستند و شرعا و به صورت 
واض��ح این طرح را تحریم کنند. از س��وی دیگر تعدادی از 
لبنانی ها در اعتراض ب��ه طرح آمریکایی »معامله قرن« در 
برابر س��فارت این کش��ور در »عوکر« واقع در شمال لبنان 
دس��ت به تظاهرات زدند. همچنین س��خنگوی حماس از 

رئیس تش��کیالت خودگردان درخواست کرد، از حد حرف 
علی��ه »معامله قرن« فراتر رود و اقدامات عملی اتخاذ کند. 
»حازم قاسم« سخنگوی حماس از عباس خواست مخالفت  
ب��ا معامله ق��رن را از چارچوب حرف باالتر بب��رد و آنها را 
به اقدامات مش��خص که گروه های فلسطینی خواستار آن 
هستند، تبدیل کند. همچنین دیپلمات عرب ، دروغگویی 
دول��ت دونالد ترامپ به کش��ورهای عربی پیش از رونمایی 

دولت آمریکا از طرح سازش »معامله قرن« را فاش کرد. به 
گفته این دیپلمات، دولت آمریکا قبل از رونمایی از معامله 
قرن به کش��ورهای عربی درباره جزئیات آن چیزی نگفته 
و حتی درباره محتوای آن دروغگویی کرده اس��ت. در این 
میان مش��اور و داماد رئیس جمه��ور آمریکا در گفت وگویی 
با یک ش��بکه مص��ری از انتظار آمریکا برای پاس��خ مثبت 
فلسطینی ها به »معامله قرن« سخن گفت. »جارد کوشنر« 
مشاور و داماد »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا از وی 
به عنوان یکی از معماران طرح موسوم به »معامله قرن« یاد 
می شود، در گفت وگویی تلویزیونی اعالم کرد، آمریکا انتظار 
دارد فلس��طینی ها پاس��خی مثبت به این ط��رح بدهند. از 
سوی دیگر هزاران اسرائیلی در اعتراض به طرح آمریکایی 

»معامله قرن« در مرکز تل آویو دست به تظاهرات زدند.

راه موفقیت 
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 قبول معامله قرن شرعا حرام است
تشدید مخالفت های جهانی با طرح آمریکایی نابودی فلسطین 

-

 

IRANDATIS LD

tosan    c   oc /

 OJA     A :


