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یادداشت 

گزارش 

مأمور شدن »عدنان الزرفی« به تشکيل كابينه جديد عراق، 
در ش��رايطی رخ داد كه گروه های سياسی و مردمی مخالفت 
جدی خود را با اين گزينه اعالم و اكنون نيز ش��روطی برای 

رأی به كابينه وی مطرح كرده اند.
»برهم صالح« رئيس جمهور عراق ظهر ديروز »عدنان الزرفی« 
عض��و ائتالف النصر )به رهبری حي��در العبادی( را به حضور 
خواست و او را مأمور تشکيل كابينه كرد. از زمانی كه زمزمه ها 
در خصوص انتخاب الزرفی برای نخس��ت وزيری آغاز ش��د، 
برخی گروهها بشدت مخالفت خود را به دليل سابقه او، ابراز 
كردند و در ش��بکه های اجتماعی نيز كاربران عراقی نوشتند 
كه او تابعيت آمريکايی دارد.وبگاه االخباريه عراق نوشت كه تا 
كنون عمده گروه های سياسی شيعه مخالفت خود را صراحتا 
با نخست وزيری الزرفی اعالم كرده اند كه از جمله آن ها ائتالف 
دولة القانون، بدر، عصائب اهل الحق و حکمت هس��تند.يك 

منبع عراقی نيز گفت كه برخی گروههای سياسی به »برهم 
صال��ح« گفته  بودند كه هر فردی را می تواند معرفی كند جز 

»عدنان الزرفی«.
در اين ميان واكنش »ج��واد الطليباوی« از رهبران جنبش 
»عصائب اهل الحق« عراق، شديدتر از ديگر شخصيت ها بود. 
او گفته است كه انتخاب الزرفی، خيانت به خون شهدا و مردم 
محسوب می شود و به نظر می رسد كه توطئه ای در حال رخ 
دادن است. »حنين القدو« از نمايندگان ائتالف الفتح به وبگاه 
المعلوم��ه عراق گفت كه عدنان الزرفی توانس��ته بود امضای 
برخی از نمايندگان از گروههای سياسی مختلف را جمع آوری 
كرده و رهسپار كاخ رياست جمهوری شود؛ او شب گذشته  در 
آستانه انتخاب به عنوان نخست وزير بود اما در ساعاتی نهايی 
ن��وری المالکی و هادی العامری به برهم صالح پيام دادند كه 
مخالف نخست وزيری الزرفی هستند؛ بنابراين برهم صالح نيز 

به الزرفی گفته بود كه فعال منتظر بماند.
اكنون با انتخاب الزرفی به عنوان نخس��ت وزير مأمور تشکيل 
كابينه، به نظر می رس��د كه برهم صال��ح بدون توجه به نظر 

احزاب و ائتالف های سياسی دست به اين كار زده است.
»علی التميمی« كارشناس حقوقی عراق در گفت و گو با وبگاه 
المس��له، بر اين عقيده است كه پس از ناكامی كميته هفت 
نفره در شب گذشته برای معرفی نخست وزير و پايان مهلت 
قانون��ی، »برهم صالح« طبق قانون می توانس��ت خود تمامی 
اختيارات نخست وزيری را بر عهده بگيرد و ديگر فراكسيون 
اكثريت موضوعيت ندارد و رئيس جمهور در انتخاب هر فردی 
آزاد است.»فالح الزيادی« از نمايندگان عضو ائتالف النصر نيز 
در بيان چگونگی نخست وزير شدن »الزرفی« گفت كه پس از 
شکست كميته هفت نفره، ائتالف النصر شروع به جمع آوری 
امضاء از نمايندگان گروههای سياس��ی مختلف كرد تا بتواند 

الزرفی را به رئيس جمهور معرفی كند.
به هرحال بس��ياری بر اين عقيده هس��تند كه دريافت رأی 
اعتم��اد از پارلمان برای كابينه او در س��ايه مخالفت ش��ديد 
برخی گروههای سياس��ی، بسيار دش��وار خواهد بود و از هم 
اكنون برخی گروهها ش��رط های بسيار مهمی را جلوی پای 
الزرفی گذاش��ته اند.»كرم عليوی« از نمايندگان ائتالف الفتح 
)به رهبری عادی العامری( در اولين واكنش به وبگاه المعلومه 
گف��ت كه اگر الزرفی اجرای مصوب��ه پارلمان مبنی بر اخراج 
نيروهای خارجی از ع��راق را تضمين نکند، هرگز گروههای 
ش��يعه به كابينه او رأی اعتماد نخواهند داد. »حسن سالم« 
از نمايندگان فراكسيون الصادقون پارلمان عراق، موضع اين 
فراكس��يون در خصوص الزرفی را همان موضع سابق دانست 
و گفت كه انتخاب وی »خيانت به خون ش��هدا« محس��وب 

می شود.

بح��ران های اجتماع��ی و البته ناتوان��ی دولت ها در تحقق 
مطالبات مردمی در مقابله كرونا موجب شده تا سياستمداران 
در آمريکا و كش��ورهای اروپايی مبارزه ب��ا ويروس كرونای 
جديد را ب��ه »وضعيت جنگ« تش��بيه كرد ه اند و همزمان 
به تشديد فضای امنيتی و استفاده از نيروهای نظامی برای 
واداش��تن مردم به اج��رای طرح های مقابله ب��ا كرونا روی 

آورده اند.
 سياس��تمداران و رس��انه ها در آمريکا و اروپ��ا در روزهای 
گذش��ته بارها برای توصيف وضعيت خ��ود جهت مبارزه با 
ويروس كرونا از تش��بيه جنگ استفاده كرده اند.  يك رسانه 
آمريکايی به نقل از كارشناس��ان نوش��ته مبارزه با كرونا در 
ايتالي��ا مانند مب��ارزه در ميدان جنگ جهانی دوم اس��ت. 
پايگاه نيويورك پس��ت با اشاره به آمار باالی تلفات كرونا در 
ايتاليا نوش��ته به نقل از يك پرس��تار در ش��مال اين كشور 
نوش��ته مبارزه با اين ويروس مانن��د بودن در ميانه »جنگ 
جهانی« اس��ت.اين رسانه نوشته بيمارستان هايی مانند اين 
بيمارس��تان در »برسيکا« كه پرس��تار مذكور در حال كار 
ك��ردن در آن اس��ت پر از بيمار هس��تند. اين بيماری چند 
روز پيش جان »دكتر رابرتو استال«، رئيس انجمن پزشکی 

ايتاليا را گرفت. 
 در انگليس هم مس��ئوالن تهديد ويروس كرونا را به جنگ 
جهانی دوم تشبيه كرده اند و از مردم اين كشور خواسته اند 
با يکديگر متحد ش��ده و س��ختی ها را برای مب��ارزه با اين 
ويروس تحمل كنند. »مت هانکوك«، مشاور وزير بهداشت 
در مقال��ه ای در روزنامه تلگراف نوش��ته لندن قصد دارد از 
افراد مسن 70 س��اله و باالتر خواهش كند برای نزديك به 
4 ماه خودشان را قرنطينه كنند. او گفت اين برنامه ها هنوز 

نهايی نشده اند بايد طی چند هفته آتی اعالم خواهد شد.
هانکوك در آن مقاله می نويسد: »نسل ما هيچ گاه چنين به 
بوته آزمايش گذاشته نشده است. پدربزرگ های ما هنگامی 
كه شهرهايمان در جريان بليتس بمباران شد چنين آزمونی 
را پش��ت س��ر گذاشته اند.«رس��انه های انگليس از اصطالح 
»بليتس« نخستين بار برای توصيف عمليات بمباران آلمان 
بين س��ال های 1940 تا 1941 استفاده كردند. آلمان ها در 

اين حمالت بسياری از شهرهاو شهرك های صنعتی انگليس 
از جمله لندن را هدف حمله قرار دادند و رسانه های انگليس 
از لغت »بليتس« برای تقويت روحيه مبارزه در دوران جنگ 
اس��تفاده می كردند. در آمريکا هم »برنی س��ندرز«، سناتور 
آمريکايی و يک��ی از نامزدهای مرحله درون حزبی انتخابات 
رياست جمهوری آمريکا از تشبيه جنگ برای هشدار درباره 
تبع��ات كروناويروس جديد اس��تفاده كرده اس��ت.امانوئل 
ماك��رون، رئيس جمهور فرانس��ه هم ضمن اع��الم تعطيلی 
كامل فرانسه گفت كه اين كشور در »وضعيت جنگ« قرار 
گرفته است.همچنين وزير كشور فرانسه گفت كه 100 هزار 
پليس اين كشور اجرای تصميمات گرفته شده برای مقابله 
با ش��يوع ويروس كرونا را كنترل خواهند كرد. وزير كش��ور 
فرانس��ه هش��دار داد كه هر كس��ی كه بر خالف تصميمات 
اتخاذ ش��ده اق��دام كند با جريمه های مال��ی مواجه خواهد 
ش��د.همچنين به ش��هروندان تنها برای خريد غذا يا رفتن 
به س��ر كار )در صورت��ی كه كار ك��ردن از خانه غيرممکن 

باش��د( اجازه خروج از منازل داده خواهد شد.در اين ميان 
»ش��ی جينپينگ« رئيس جمهور چي��ن در تماس تلفنی با 
»جوزپه كونته« نخس��ت وزير ايتاليا اع��الم كرد، پکن برای 
كمك به رم جهت مقابله با ش��يوع ويروس كرونا تجهيزات 
و ديگر كمك های پزشکی ارسال خواهد كرد. رئيس جمهور 
چين طی تماس تلفنی با نخست وزير ايتاليا از عزم كشورش 
برای اعزام تعداد بيشتری از كارشناسان پزشکی و همچنين 
ارسال تجهيزات پزش��کی به ايتاليا برای كمك به مقابله با 
ويروس كرونا خبر داد.به نوشته »شينهوا«، شی جينپينگ 
در اي��ن رايزنی تلفنی اعالم كرد، دو كش��ور چين و ايتاليا 
اخي��را در حال تجربه يك آزمون س��خت در قبال ش��يوع 

ويروس كرونا هستند.
الزم به ذكر است در پی شيوع كرونا، مردم آمريکا به منظور 
محافظ��ت از خود به صف های طوالنی خريد س��الح هجوم 
آورده اند و در برخی موارد هزاران دالر صرف خريد مهمات 
و سالح كرده اند.در پی تشديد شيوع كرونا در اياالت متحده 

آمريکا، مردم اين كشور به خريد سالح روی آورده اند و شبکه 
»اسکای نيوز« در خبری در اين خصوص گفت، مردم آمريکا  
به صف های طوالنی خريد س��الح پيوسته اند و می گويند كه 
برای زمانی آماده می ش��وند كه احتماالً نظم عمومی در پی 
تش��ديد شيوع ويروس كرونا به هم بريزد. فروشندگان سالح 
در مناطقی كه به ش��دت تحت تأثير شيوع كوويد-19 قرار 
گرفته اند از جمله واشنگتن، كاليفرنيا و نيويورك اعالم كرده اند 
كه فروش س��الح در پی شيوع ويروس كرونا در اين مناطق 
بس��يار افزايش يافته است زيرا مالکان سالح نگرانند كه نظم 
عمومی برهم ريزد. از سوی ديگر وزارت خارجه چين مرابت 
اعتراض شديد خود را به استفاده از عبارت »ويروس چينی« 
به جای »ويروس كرونا« از سوی رئيس جمهور آمريکا اعالم 
كرد. وزارت خارجه چين به توئي��ت »دونالد ترامپ« رئيس 
جمهور آمريکا كه در آن)احتم��اال به صورت عمدی( از واژه 
ويروس چينی به جای عبارت ويروس كوويد-19 اس��تفاده 
كرده بود شديدا اعتراض كرد.ترامپ در حساب توئيتری خود 
نوشت: »آمريکا قويا از صنايعی مثل ايرالين ها و ديگر صنايع 
ك��ه به طور خاص تحت تاثير وي��روس چينی قرار گرفته اند 
حماي��ت خواهد كرد. ما قويتر از قبل خواهيم ش��د.«به نظر 
می رس��د ترامپ عمدا از واژه ويروس چينی به جای ويروس 
كرونا استفاده كرده است تا عامل تضغيف اقتصاد آمريکا را به 
چين نسبت دهد. الزم به ذكر است در پی افزايش نگرانی ها از 
شيوع ويروس »كوويد-19«، سران كشورهای گروه موسوم به 
»جی 7« مجبور شدند، نشست خود را با محور ويروس كرونا 
به صورت ويدئوكنفرانس برگزار كنند. همچنين صدر اعظم 
آلمان با تاكيد بر اينکه برای مهار ويروس كرونا بايد اقدامات 
جدی در پيش گرفته ش��ود از شهروندان خواست از رفتن به 
س��فرهای داخلی و خارجی خودداری كنند. "آنگال مركل"، 
صدر اعظم آلمان تاكيد كرد كه آلمان بايد برای مهار ويروس 
كرونا اقدام��ات جدی را در پيش گيرد.وی در يك كنفرانس 
مطبوعاتی در برلين درباره اقداماتی كه دولت و ايالت ها برای 
مب��ارزه با ين ويروس در پيش می گيرن��د توضيح داده و به 
عنوان مثال گفت كه آلمانی ها نبايد س��فری به خارج و در 

داخل داشته باشند.

پيامبراكرم)ص(: هر كس دوست دارد خداوند هنگام سختی ها و گرفتاری ها 
دعای او را اجابت كند، در هنگام آسايش، دعا بسيار كند.

اعتراض لبنانی ها به آزادی مزدور 
رژیم صهیونیستی

آزادی يک��ی از جاسوس��ان رژيم صهيونيس��تی در 
لبنان آنقدر برای برخی مردم اين كش��ور س��نگين 
بود كه حتی كرونا هم نتوانست جلوی ريختن آنها 

به خيابان و اعتراض به حکم صادر شده را بگيرد.
 دادگاه نظام��ی لبنان دوش��نبه دفاعي��ه صوری را 
ك��ه وكالی »عام��ر  الفاخوری« ب��ه بهانه قديمی 
ش��دن اتهام های وارد شده به موكلشان ارائه دادند، 
پذيرفت و حک��م آزادی الفاخوری ملقب به قصاب 
بازداشتگاه الخيام در جنوب لبنان و جاسوس رژيم 

صهيونيستی را صادر كرد. 
بر اس��اس گ��زارش »العربی الجدي��د«، در پی اين 
اق��دام دادگاه نظام��ی، مردم لبن��ان در تعدادی از 

مناطق اين كشور دست به اعتراض زدند.
 معترضان اتوبان »البحصاص« در طرابلس در شمال 
لبنان را در هر دو طرف بستند. در »البقاع« لبنان و 
بعلبك  در شرق لبنان هم معترضان الستيك های 
خودرو را آتش زدند. معترضان لبنانی اعالم كردند: 
آنه��ا تصميم به شکس��تن قرنطين��ه خانگی برای 
پيش��گيری از كرونا گرفته اند زيرا از كنار اينچنين 
مس��أله ای نمی ت��وان گذش��ت.آنها افزودند، برخی 
مس��ؤوالن از وضعيت كنون مل��ت لبنان كه از بيم 
ابتال به كرونا در خانه نشسته، سوءاستفاده كرده تا 
الفاخوری را آزاد كند. اين مسؤوالن خيال كرده  اند 

مردم برای اعتراض به خيابان نمی ريزند.
 معترضان در ادامه اقدامات خود مس��ير استاديوم 
بيروت را با الس��تيك های مش��تعل خودرو مسدود 
كردند. ح��زب اهلل لبنان حک��م دادگاه نظامی اين 
كش��ور ب��ه آزادی عام��ر الفاخوری جاس��وس دانه 
درش��ت رژيم صهيونيس��تی را تصميمی اشتباه و 

تحت فشارهای تهديد آميز آمريکا توصيف كرد. 
اين اقدام دولت لبنان در حالی صورت گرفته است 
كه صهيونيست ها به سركوب گسترده فلسطينی ها 

به بهانه كرونا می پردازند.
 جنبش مقاومت اس��المی فلس��طين اقدام پليس 
رژيم صهيونيس��تی در بازداشت جوانان فلسطينی 
به اتهام ضدعفونی كردن مس��اجد و ديگر نهادهای 
قدس اش��غالی را نژادپرستانه دانست.  پليس رژيم 
صهيونيستی دوازده جوان فلسطينی را كه  مساجد، 
كليساها و ديگر نهادها در شهر قدس اشغالی را به 
دليل ش��يوع ويروس كرونا ض��د عفونی می كردند، 

بازداشت كرد.
 خبرگزاری آناتول��ی تركيه گزارش داد كه جنبش 
مقاومت اسالمی فلس��طين )حماس( بازداشت اين 
فلس��طينی ها را رفتاری نژادپرس��تانه و حش��يانه 
توصيف كرد.رژيم صهيونيس��تی در راستای ايجاد 
راه ارتباطی بين ش��هرك های صهيونيست نش��ين، 
احداث ديوار بتونی در جنوب شرقی قدس اشغالی 

را آغاز كرده است. 
»راسم عبيدات« فعال و تحليلگر سياسی فلسطين 
گفت ك��ه بولدوزرهای رژيم صهيونيس��تی احداث 
ديوار نژادپرس��تانه در منطق��ه جبل المکبر را آغاز 
كرده اند. س��اخت اين ديوار باع��ث جدايی بين دو 
شهرك فلس��طينی شيخ سعد و صور باهر می شود. 
از س��وی ديگر يکی از اعضای دفتر سياسی حماس 
اعالم كرد، تغيير در روابط اين جنبش و عربس��تان 
س��عودی از سوی طرف مقابل ايجاد شده و حماس 
هيچ توجيهی برای بازداشت و محاكمه فلسطينی ها 

در رياض نمی يابد. 
»حس��ام بدارن« عض��و دفتر سياس��ی حماس در 
اظهارات��ی مطبوعات��ی اعالم كرد، حم��اس تأثير و 
حضور  داخلی ميدانی، سياسی و نظامی دارد و در 
خارج نيز يك قدرت سياس��ی بزرگ و دارای روابط 

قديمی و محکم با بسياری از كشورهاست.

گزارش

خ��ب��ر

حکمواجبكفائی
مرجعيت عالی شيعيان در عراق، درمان بيماران مبتال به ويروس كرونا و مراقبت از 
آنها را واجب كفائی اعالم كرد. دفتر اطالع رسانی آيت اهلل »سيد علی السيستانی« 
از استفتای جديد ايشان درباره فعاليت كادر پزشکی و پرستاران و افراد داوطلب 
در مراكز درمانی در سايه شيوع ويروس جديد كرونا، خبر داد. آيت اهلل سيستانی 

در پاسخ به اين استفتاء اعالم كرد: درمان بيماران مبتال به ويروس كرونا و مراقبت 
از آنها برای تمام افراد واجد شرايط برای انجام اين وظيفه، واجب كفايی است.تمام 
مقامات ذيربط نيز می بايست كليه تجهيزات الزم برای محافظت از پزشکان و كادر 
پرس��تاری را فراهم س��ازند و تخلف از اين امر قابل قبول نيست. در اين حکم آمده 
اس��ت: كاری كه اين افراد انجام می دهند ب��ا وجود كليه چالش های موجود، كاری 
بزرگ و تالش��ی ارزشمند است چه بسا كه از نظر اهميت به پای حضور رزمندگان 

قهرمان حاضر در سنگرهای دفاع از كشور و ملت می رسد.

مخالفتغيرنظاممندبهمعنیدشمنیبادولتنيست
رئيس جمهور روسيه اظهار كرد، از نظر او مخالفت غيرنظام مند با دولت به معنی 
دش��منی با دولت نيست و چنين مخالفانی كه نظام مند نيستند دشمنان دولت 
محسوب نمی ش��وند. والديمير پوتين، با تحس��ين از مخالفان غيرسيستماتيك 
دولت��ش به مش��اركت اين مخالفان در بهتر كردن جامعه اش��اره كرد. همچنين 

پوتي��ن گفت كه اعتقاد دارد، سياس��تمداران از جمله مخالفان دولت نبايد تنها از 
مقامها انتقاد كنند بلکه بايد ديدگاهی ش��فاف در خصوص رس��يدگی به مشکالت 
پيش روی كش��ور داش��ته باش��ند. افراد عادی جامعه تنها نمی خواهند شاهد اين 
باشند كه يك نفر صرفا از مقامها انتقاد كند بلکه می خواهند بشنوند و بفهمند كه 
آنهايی كه انتقاد می كنند خودشان چه پيشنهاداتی دارند. وقتی آنها در پاسخ به 
سواالتشان به جز انتقاد چيز ديگری نمی شنوند اين سوال مطرح می شود كه شما 

پس به چه كسی بايد رای بدهيد؟

كشورهایثروتمندبدهیكشورهایفقيرراببخشند
نخست وزير پاكستان نسبت به تاثيرات ويرانگر ويروس كرونای جديد بر اقتصادهای 
كشورهای در حال توسعه اظهار نگرانی كرده و به كشورهای ثروتمندتر هشدار داد 
خودشان را برای بخشودگی بدهی های كشورهای فقيرتر جهان آماده كنند. عمران 
خان، نخست وزير پاكستان در مصاحبه ای با اين خبرگزاری همچنين از اظهارات 
اخير رئيس جمهور افغانس��تان كه در آنها تلويحا اسالم آباد را متهم به استفاده از 

ش��به نظاميان افراطگر به منظور پيش��برد اهدافش در س��الهای گذشته كرده بود، 
انتقاد كرد.عمران خان همچنين نسبت به تشديد خشونتها عليه مسلمانان در هند 
نيز انتقاد كرده و مجددا به دولت هند به سبب قانون مناقشه برانگيز اخيرش برای 
اعطای ش��هروندی به اتباع غيرمسلمان سه كش��ور همسايه و ناديده گرفتن حقوق 
صدها ميليون نفر ديگر حمله كرد.او خطاب به خبرنگار آسوشيتدپرس از محل مقر 

دولتش در اسالم آباد گفت: نگرانی من نسبت به فقر و گرسنگی است. 

ع��راق طی ماه های اخير با كش��مکش های بس��ياری برای 
چينش س��اختار سياس��ی مواجه بوده اس��ت چنانکه حتی 
برخی افراد نامزد شده برای نخست وزيری در نهايت از اين 
امر كناره گيری كردند. س��رانجام پس از هفته ها برهم صالح 
رئيس جمهور عراق رس��ما عدنان الزرفی اس��تاندار پيشين 
نجف اشرف و دبيركل حزب  الوفاء العراقيه را مامور تشکيل 

كابينه كرد. حال اين سوال مطرح است كه وی برای تشکيل 
كابين��ه و در صورت موفقيت برای تحقق وظايف نخس��ت 
وزيری با چه چالشهايی مواجه است و چه كاركردهايی بايد 
داش��ته باشد؟ هر چند كه مس��ائل اقتصادی و اجتماعی و 
تحقق مطالبات مردمی كه طی ماه ها در خيابان ها مطالبات 
ب��ه حق اقتصادی خويش را مطرح كرده اند از وظايف اصلی 
وی و دولت آينده عراق است اما در كنار آن چند نکته مهم 
ديگر وجود دارد كه می تواند از اولويت های كاری آنان باشد. 
اكن��ون مطالبه مردم و جريان های سياس��ی در چند محور 
خالصه می ش��ود.  مهم ترين مسئله برای مردم و مسئوالن 
عراقی آن اس��ت كه حضور آمريکا در كشورش��ان جز ايجاد 
بحران و ناامنی دس��تاوردی برای كشورش��ان نداشته است 
چنانکه حتی برای ادامه اشغالگری به خودزنی های امنيتی 
نظي��ر هدف قرار گرفت��ن پايگاه هايش توس��ط جريان های 
ناش��ناس روی آورده اس��ت. تهديدات امنيتی آمريکا برای 

عراق چنان اس��ت كه در يك اقدام تروريس��م دولتی اقدام 
به شهادت رساندن سردار سليمانی و ابومهدی المهندس و 
همرزمانش��ان و نيز بمباران و به شهادت رساندن دهها تن 
از نيروهای ارتش و مقاومت مردمی عراق كرده اند كه نقش 

محوری در مبارزه با تروريسم داشته اند.
 اكن��ون اخ��راج آمريکا و خ��ودداری از ت��ن دادن به زياده 
خواهی های آن از مطالبات اصلی مردم است و دولت آينده 
نيز اس��اس مصوبه پارلمان موظف به اجرای اين مهم است. 
در ح��وزه امنيتی ني��ز مبارزه با داع��ش و نيروهای برجای 
مانده از رژيم بعث در حالی اصل اساسی است كه به اذعان 
همگان اين آمريکاس��ت كه حامی اصلی اين جريان هاست 
و راهکار رس��يدن عراق به امنيت در قالب مبارزه با آمريکا 
محقق می شود لذا مبارزه با تروريسم يعنی مقابله با استمرار 
حمايت آمريکا از تروريس��م و البته رفتارهای تروريستی كه 
اين كش��ور به صورت مس��تقيم صورت می دهد. نکته مهم 

ديگر آنکه ملت و جريان های سياس��ی ع��راق تاكيد دارند 
كه برای رس��يدن به جايگاه منطق��ه ای بايد در كنار جبهه 
مقاوم��ت قرار گيرند. مقاومتی كه ضمن قرار دادن عراق در 
صف مبارزان با تروريس��م نام آن را در ليست امنيت و ثبات 

منطقه قرار داده است. 
جهانيان اذعان دارند سرنوش��ت منطق��ه در قالب مقاومت 
رق��م می خورد و عراق نيز با حضور در اين عرصه توانس��ته 
جايگاهی ويژه در منطقه و حتی اتحاديه عرب كسب نمايد. 
با توجه به اين شرايط می توان گفت كه دولت عدنان الزرفی 
برای كسب اعتماد مجلس و رضايت مردمی بايد ضمن اعالم 
برائت از گذشته نه چندان مثبتش بر اجرای مصوبه پارلمان 
مبن��ی بر اخراج نيروهای آمريکايی اذعان و در جهت منافع 
عراق يعنی مبارزه جدی با تروريسم و همراهی با مقاومت به 
عنوان شاخصه جايگاه برتر عراق در منطقه اذعان و قدم های 

عملی در اين راه بردارد. 
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