
مص�ر: دادگاهی در مص��ر دادخواس��تی مبنی بر 
متوقف سازی فعالیت  سایت ها و کانال های شیعی را 
قب��ول کرد. وبگاه خبری روزنامه »االهرام« گزارش 
ک��رد که طب��ق حک��م دادگاه اداری مص��ر،  برای 
سایت ها و کانال های داری منبع شیعی دیگر مجوز 

ارائه و پخش محتوا صادر نخواهد شد.

لیبی: »یوس��ف العقوری« رئیس کمیس��یون امور 
خارج��ه پارلم��ان ش��رق لیبی )ُطب��رق( گفت که 
درخواس��ت دولت وفاق ملی برای تأس��یس پایگاه 
نظامی آمریکا در خاک لیبی مردود اس��ت.العقوری 
در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک گفت: »هرگز 
اجازه تأس��یس هی��چ پایگاه آمریکای��ی یا هر گونه 

دخالت خارجی در لیبی را نخواهیم داد«.

عربستان: عربس��تان از آغاز یک رزمایش دریایی 
با آمریکا با هدف تقویت امنیت دریایی و محافظت 
از آب های منطقه خبر داد. این رزمایش با ش��رکت 
سرلش��کر »فهد الغفیلی« فرمان��ده نیروی دریایی 
عربس��تان و دریاس��االر »جیم��ز مال��وی« معاون 
فرمانده��ی ن��اوگان پنجم  آمری��کا در منطقه  در 
پای��گاه دریای��ی »مل��ک عبدالعزی��ز « در ش��رقی 

»جبیل« آغاز شد

آمریکا: »برنی سندرز« سناتور ۷۸ ساله آمریکایی 
و نام��زد انتخابات ریاس��ت جمهوری ۲۰۲۰ ایاالت 
متحده در ادامه انتقادات از نفوذ صهیونیست ها در 
سیاست های کاخ سفید، در نشست مهم ترین البی 

اسرائیلی در آمریکا شرکت نمی کند.

ماهاتیر محمد به وعده اش عمل کرد
ماهاتیر محمد که قرار بود تا نوامبر ۲۰۲۰ به عنوان نخس��ت وزیر مالزی به 

فعالیت خود ادامه دهد، استعفای خود را تقدیم پادشاه این کشور کرد.
 منابع مالزیایی اعالم کردند که ماهاتیر محمد نخس��ت وزیر 9۲ س��اله این 
کش��ور درخواست اس��تعفای خود را به پادشاه این کش��ور ارائه کرده است. 
ماهاتی��ر محمد  پیش از این اعالم کرده بود که از س��مت خود کناره گیری 
می کن��د اما تاکی��د کرده بود که این اتفاق تا قب��ل از از اجالس همکاری اقتصادی 
اقیانوس آرام در ماه نوامبر ۲۰۲۰ نخواهد بود. در صورت پذیرش استعفای ماهاتیر 
محمد، »انور ابراهیم« رئیس حزب عدالت مردم مالزی جانش��ین وی ش��ود. وی از 
زمان بازگش��ت به قدرت اقدامات بس��یاری برای حل بحران ه��ای اقتصاد مالزی و 
نیز احیای جایگاه جهانی کش��ورش صورت داد که حمایت از فلس��طین و برگزاری 

اجالس جهان اسالم نمودی از آن است. 

بن بست سیاسی در افغانستان 
پس از اعالم تش��کیل کمیس��یونی برای برگزاری مراس��م تحلیف از سوی 
محمد اشرف غنی که به عنوان برنده انتخابات افغانستان از سوی کمیسیون 
انتخابات اعالم ش��ده اس��ت، رقیب انتخاباتی او عبداهلل عب��داهلل، نیز اعالم 
ک��رد که کمیس��یونی را ب��رای آمادگی مراس��م تحلیف خ��ودش به عنوان 
رئیس جمهوری تعیین کرده است!  پس از اعالم شدن نتیجه نهایی انتخابات 
افغانستان در روز سه شنبه )۲9 بهمن( عبداهلل عبداهلل، رقیب انتخاباتی غنی که نظر 
ب��ه این نتایج در جایگاه دوم قرار گرفت، این نتیج��ه را "غیرقانونی" خواند و گفت 
او پیروز این انتخابات اس��ت و "حکومت همه ش��مول" تشکیل خواهد داد. همایون 
همایون، از اعضای تیم عبداهلل گفت که مراسم تحلیف عبداهلل تا دو روز دیگر یعنی 
در روز پنجشنبه پیش رو در قصر سپیدار برگزار خواهد شد. غنی نیز اعالم کرد که 

مراسم تحلیف او در پنج روز آینده برگزار خواهد شد.

روزگار تلخ مرکل 
نتای��ج اولیه انتخابات ایالتی هامبورگ نش��ان می ده��د که حزب دموکرات 
مس��یحی آنجال مرکل صدر اعظم آلمان در این انتخابات هم با ریزش آرای 

شدیدی نسبت به ادوار قبل مواجه شد و شکستی تاریخی را تجربه کرد.
در انتخابات ایالتی هامبورگ حزب دموکرات مسیحی آلمان شکست تلخی را 
تجربه کرد وبا ریزش شدید آرا روبه رو شد.به نوشته روزنامه "زوددویچه سایتونگ"، 
حزب سوسیال دموکرات آلمان در این انتخابات ایالتی پیروز شد. نتایج اولیه انتخابات 
ایالتی هامبورگ نش��ان می دهد که حزب سوس��یال دموک��رات، 39 درصد آرا، حزب 
دموکرات مسیحی 11.۲ درصد آرا، چپ ها 9.1 درصد آرا و حزب لیبرال دموکرات هم 
5 درصد آرای ش��هروندان را کسب کرده اند. سبزها هم ۲4.۲ درصد آرای شهروندان و 
حزب افراطی جایگزینی برای آلمان هم 5.3 درصد آرا را به دست آورد. "پاول زیمیاک"، 

دبیرکل حزب دموکرات مسیحی آلمان از روزی تلخ برای حزبش سخن گفته است.

فرامرز اصغری 

اردن دیروز صحنه دیپلماس��ی قاب��ل توجه منطقه ای بود 
چنانک��ه تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر  به اردن س��فر 
کرده و  با  عبداهلل دوم  ش��اه این کشور دیدار کرده است. 
این سفر در حالی صورت گرفت که بر اساس گزارش های 
منتشره دو طرف توافق کردند به تبادل تجربیات با یکدیگر 
و آموزش ها در آماده س��ازی قطر برای برگزاری مسابقات 
جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر بپردازند. امیر قطر دستور فراهم 
شدن 1۰ هزار فرصت شغلی برای شهروندان اردنی را داده 
و این عالوه بر 1۰ هزار شغلی است که پیش از این دوحه 

برای اردنی ها ایجاد کرده اس��ت. قط��ر همچنین موافقت 
کرده اس��ت که 3۰ میلیون دالر  به صندوق بازنشستگی 
نظامی اردن کمک مالی کند. تصمیم امیر قطر برای سفر 
به اردن با اس��تقبال رس��می و مردمی گس��ترده اردنی ها 
همراه بود. دفتر پادشاهی اردن هم به محض رسیدن امیر 
قطر او را مهمان بزرگ کشورش خطاب کرد. مطبوعات و 
پایگاه های خبری اردن هم طی روزهای گذش��ته با انتشار 
اخبار و مقاالت از این سفر استقبال کرده و بر عمق روابط 

اردن و قطر تاکید کردند.
در ژوئ��ن ۲۰1۷ بود که دولت اردن به دنبال بحران ایجاد 
ش��ده در روابط میان مصر، عربس��تان، امارات و بحرین با 
دوحه تصمیم گرفت س��طح نمایندگی دیپلماتیک خود را 
با این کش��ور کاهش داده و مجوز دفتر شبکه الجزیره در 
امان را لغو کند؛ اما پس از گذش��ت دو س��ال روابط اردن 

و قطر به صورت بی س��ابقه و با قدرت از سر گرفته شد به 
گونه ای که با عصبانیت سعودی ها همراه بوده است. 

حال این س��وال مطرح است که اهمیت این سفر چیست 
و طرفی��ن چه اهدافی را دنب��ال می کنند؟ آنچه در کانون 
تحوالت این سفر مطرح اس��ت اقدامات دو کشور در باب 
چالش��های درونی و منطقه ای است. بخشی از این رویکرد 
در قالب مس��ئله فلس��طین اس��ت بگونه ای ک��ه طرفین ، 
اقدامات اخیر آمریکا تح��ت عنوان معامله قرن را مغایر با 
منافع خود و فلس��طین می دانند و خواستار مقابله با این 

وضعیت هستند. 
نکته دیگر نگاه دو کشور به مواضع عربستان است. از یک 
س��و قطر تحت محاصره عربستان و شرکای منطقه ای آن 
قرار گرفته اس��ت و از س��وی دیگر اردن نیز سیاست های 
منطق��ه ای عربس��تان بویژه اقدامات آن ب��رای دور زدن و 

ح��ذف اردن از تحوالت فلس��طین و قیومیت بر قدس را 
مغایر ب��ا منافع خود می داند. با توجه به این ش��رایط می 
ت��وان گفت ک��ه اردن و قطر به دنب��ال موازنه های جدید 
منطقه ای هس��تند که بخشی از آن در قالب توسعه روابط 
با سوریه، عراق و جمهوری اسالمی ایران صورت می گیرد 

و بخشی از آن نیز در قالب معادالت دو جانبه است.
 ب��ر این اس��اس در جم��ع بندی نهایی از آنچه ذکر ش��د 
می توان گفت که سفر امیر قطر بیش از آنچه جنبه تقویت 
روابط دو جانبه داش��ته باشد اقداماتی برای تاثیرگذاری بر 
مع��ادالت منطقه با محوریت مقابله با س��عودی و رویکرد 
واحد در قبال مس��ئله فلسطین است که نتیجه نهایی آن 
زوال بیش��تر جایگاه منطقه ای و عربی س��عودی است که 
برگرفته از سیاس��ت های شکست خورده حاکمان سعودی 

خواهد بود. 

یادداشت

گزارش
سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به هند برای دیدار 
و گفتگو با ناریندرا مودی نخس��ت وزی��ر هند، در حالی با 
اعتراض های گس��ترده مردم هند مواجه شد که ترامپ در 
این س��فر در لباس دالل اسلحه به دنبال فروش میلیاردها 
دالر تس��لیحات ب��ه دهلی نو اس��ت تا رضای��ت صاحبان 

کارخانه های اسلحه سازی را جلب نماید. 
ترامپ که ریاس��ت جمهوری خود را از کارخانه های اسلحه 
سازی و کارتل های تسلیحاتی می داند سفرهای خود را نه به 
عنوان رئیس جمهور آمریکا بلکه در قالب دالل اسلحه متمرکز 
می سازد که نمود آن را در سفر او به هند می توان مشاهده 
کرد که خشم مردم هند را به همراه داشته است. سفر دونالد 
ترامپ رئی��س جمهور آمریکا به هند ب��رای دیدار و گفتگو 

با ناریندرا مودی نخس��ت وزیر هند، با انتقاد های گس��ترده 
مردم شهرهای مختلف هند مواجه شده است.رئیس جمهور 
آمریکا که دیروز  برای انجام سفر رسمی به هند وارد فرودگاه 
»حیدرآباد« ش��ده اس��ت، بر آمادگی واشنگتن برای فروش 
»بهتری��ن و ترس��ناک ترین تجهیزات نظام��ی« به دهلی نو 
تاکید کرد.»دونالد ترام��پ« رئیس جمهور آمریکا به محض 

ورود به هند از آمادگی کش��ورش برای فروش تسلیحات به 
هند س��خن گفته و به چین س��یگنال فرستاده است.ترامپ 
بعد از ورود به هند به بازاریابی برای تس��لیحات و تجهیزات 
نظامی آمریکایی دس��ت زده و از کاالهای ساخت کشورش 
تمجید کرده اس��ت. رئیس جمهور آمریکا بر عزم واش��نگتن 
ب��رای تقویت تج��ارت با دهلی نو تاکید ک��رده و از آمادگی 

آمریکا برای فروش تجهیزات نظامی مختلف ش��امل پهپاد، 
بالگرد و سیستم های موشکی خبر داده است.

ترامپ طبق عادت چند س��ال اخیر خود در مقام ریاس��ت 
جمه��وری آمری��کا، ام��روز در هند به تمجی��د و تعریف از 
تسلیحات و تجهیزات آمریکایی پرداخته و آنها را »بهترین 
و ترس��ناک ترین تجهیزات نظامی« در جهان خوانده است. 
به گفته دونالد ترامپ، آمریکا و هند در مراحل اولیه حصول 
ب��ه یک »توافق تجاری فوق العاده« هس��تند. اعالم آمادگی 
رئیس جمهور آمریکا برای فروش »بهترین تجهیزات نظامی« 
به هند در ش��رایطی صورت گرفته که پیش��تر مقام های دو 
کش��ور بارها بر مواضع مشترکشان در زمینه مقابله با نفوذ 

چین در منطقه ایندوپاسیفیک تاکید کرده اند. 

معادالت تمیم در امان 
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در واکنش به جنایت رژیم صهیونیس��تی در به ش��هادت رساندن دو عضو 
جنش جهاد اس��المی در س��وریه، عض��و دفتر سیاس��ی جنبش مقاومت 
اس��المی فلس��طین)حماس( تأکید کرد ک��ه جنایت های رژیم اش��غالگر 
علیه ملت فلس��طین ثمره عادی سازی روابط کشورهای عربی با این رژیم 

است.
»محم��ود الزه��ار« عضو دفتر سیاس��ی حم��اس گفت ک��ه جنایت های 
رژیم اش��غالگر علیه ملت فلسطین در ش��رایط کنونی کشورهای عربی و 
بین الملل��ی هرگز پایانی ندارد و این جنایت ها ت��ا زمانی که هیچ کس با 
آن مقابله نکند، هر روز اس��تمرار خواهد داشت.الزهار در مصاحبه با وبگاه 
»العربی الجدید« گفت که »ممکن نیس��ت کشورهای عربی که با اسرائیل 
متحد شده و از آن حمایت مالی به عمل می آورند، به آن بگویند که دست 
از این جنایت و تجاوزات بردارد، رژیم اشغالگر از این کشورها برای ارتکاب 
جنایت و تش��دید حمالت علیه فلس��طینیان ،نقض حق��وق ملی و هتک 
حرمت مقدس��ات اسالمی آن ها چراغ س��بز دریافت کرده است«. جنبش 
جهاد اسالمی دیروز  خبر داد که در حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی 
به جنوب دمش��ق ۲ نفر از اعضای این جنبش به شهادت رسیدند. شاخه 
نظامی جنبش جهاد اسالمی فلسطین با اعالم نام دو نفر از اعضای شهید 
خود، تأکید کرد که تا آزادسازی کامل خاک فلسطین، همچنان در مسیر 
مقاومت، حرکت خواهد کرد.س��رایا القدس با انتشار بیانیه ای خبر داد که 
نام این ش��هدا »زیاد أحمد منصور« )۲3 س��اله( و »س��لیم أحمد سلیم« 
)۲4 ساله( بوده است.این جنبش خاطر نشان کرد که »خون شهدا، چراغ 
تابانی برای مجاهدان در مس��یر عزت و کرامت خواهد بود«. الزم به ذکر 
اس��ت پدافند هوایی ارتش س��وریه دیروز با تع��دادی اهداف متخاصم در 
آس��مان دمشق مقابله کرد. در همین حال رس��انه های صهیونیستی ادعا 
می کنند چند فروند راکت از نوار غزه به س��مت ش��هرک های اطراف این 
منطقه ش��لیک شده و آژیرهای هش��دار را به صدا درآورده است. نتانیاهو 
نخس��ت وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی بعد از ترور دو عضو جهاد 

اسالمی در حمالت شب گذشته به دمشق، گروه های مقاومت در نوار غزه 
را تهدید کردند.جنبش حماس ش��هادت دو عضو جهاداسالمی در حمله 
رژیم صهیونیستی به سوریه را تسلیت گفت و اعالم کرد، مقاومت تا پایان 

اشغالگری ادامه خواهد داشت.
خبر دیگر از جنایت صهیونیست ها آنکه وزارت اوقاف فلسطین در واکنش 
به اظهارات اخیر یک مقام صهیونیس��تی اعالم کرد، رژیم صهیونیستی با 
اقدامات تدریجی خود می خواهد بر کل مسجداالقصی مسلط شود. وزارت 
اوقاف و امور دینی فلسطین درباره تالش های تدریجی رژیم صهیونیستی 
برای تس��لط کامل بر حرم ابراهیمی در ش��هر »الخلیل« در جنوب کرانه 
باختری هشدار داد. »نفتالی بنت« وزیر جنگ رژیم صهیونیستی یکشنبه 
اعالم کرد، برای پروژه س��اخت آسانس��وری عظیم در مس��جد ابراهیمی 
چراغ س��بز داده است. خبر دیگر آنکه »نبیل ابوردینه« سخنگوی رسمی 
تشکیالت خودگردان فلسطین، با اشاره به طرح موسوم به »معامله قرن« 
تصریح کرد که »نقش��ه های آمریکایی-اس��رائیلی به کسی اعتبار قانونی 

نخواهد داد« و هشدار داد که شهرک نشینی »رو به زوال« است.

جنایت های رژیم اشغالگر محصول روند سازش 

رئیس جمهور آمریکا در موجی از اعتراض های مردمی راهی هند شد 

تنزل ترامپ به دالل اسلحه 

توطئه آمریکایی-عربی علیه عراق
نماین��ده ائتالف »الفتح« خبر داد که آمریکا و برخی از کش��ورهای 
عربی حاشیه خلیج فارس در تالشند که اجازه ندهند، کابینه جدید 

عراق تشکیل شود.
»مختار الموس��وی« نماین��ده ائتالف »الفت��ح« در پارلمان عراق از 
توطئ��ه جدید آمریکا و اعراب، پیش از برگزاری جلس��ه رأی اعتماد 
به کابینه » حمد توفیق عالوی« خبر داد.الموسوی به پایگاه خبری 
المعلوم��ه گفت که آمری��کا و اعراب برای توطئه خ��ود قصد دارند 
از »افراد نفوذی« اس��تفاده کنند.به گفت��ه وی، افراد نفوذی تالش 
خواهند کرد که به »بهانه درخواس��ت برای سرنگونی محمد توفیق 
عالوی نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه« از مردم استانهای مرکزی 
و جنوبی عراق س��وء اس��تفاده کنند.منظور این نماینده عراقی این 
است که تالش اعراب و آمریکا برای این خواهد بود که وانمود کنند 
مردم استانهای جنوبی و مرکزی، خواستار عدم تشکیل دولت جدید 
هستند.این نماینده عراقی خبر داد که واشنگتن و اعراب قصد دارند 
این اقدام را پیش از جلسه رأی اعتماد به کابینه عالوی انجام دهند. 
الموسوی خاطر نش��ان کرد، برخی ابزارهای سیاسی و رسانه ای نیز 
ت��الش خواهند کرد که پیش از برگزاری جلس��ه فوق العاده پارلمان 

عراق، اقداماتی را در راستای طرح آمریکا و اعراب انجام دهند. 

افشای سوءاستفاده سعودی از هیأت فتوا 
سند لو رفته از دستگاه اطالعاتی سعودی نشان می دهد ریاض،  هیأت 
فتوا را نه بر مبنای شرع بلکه بر مبنای منافع سیاسی به خدمت خود 
در آورده و ای��ن هیأت در جهت مناف��ع ریاض فتاوایی در لیبی صادر 
کرده است.  یک سند منسوب به دستگاه اطالعاتی عربستان سعودی 
که خطاب به ریاست کل هیأت فتوای این کشور بوده، نشان می دهد 
که از این هیأت برای صدور فتوا در حمایت از گروه موسوم به »ارتش 
ملی لیبی« تحت امر ژنرال حفتر اس��تفاده ابزاری ش��ده است.حساب 
توئیتری »العهد الجدید« که خود را نزدیک به محافل تصمیم گیری در 
عربس��تان سعودی معرفی کرده، با انتشار تصویری از این سند نوشت: 
»مقرن بن عبدالعزیز رئیس دس��تگاه اطالع��ات عمومی در نامه ای به 
ریاس��ت کل هیأت فتوا درخواست کرده در صدور فتواها بر حمایت از 
فرماندهی کل ارتش و پارلمان دولت موقت لیبی )حفتر تحت حمایت 
این دولت اس��ت(تمرکز کنند«.در این س��ند خواس��ته شده است در 
ص��دور فتواها بر دعوت از جوانان برای پیوس��تن به ارتش عربی، ارائه 
حمایت های فکری و دینی و عقایدی برای مقابله با »تروریسم« تمرکز 
ش��ود. حس��اب توئیتری مذکور همچنین آورده است »این نامه حتی 
بدون ذکر سالم و با لحنی آمرانه نوشته شده و نشان می دهد این علما 
]رجال دینی[ صرفاً کارکنان دولت و تحت امر و کنترل آن هستند«. 


