
ارسال گسترده بسته های حاوی بمب 
به ادارات پست شهرهای مختلف هلند!

ارسال»بمب های پُســتی« در یک ماه گذشته به 
چندین شــهر هلند و انفجار دو مورد از آنها در روز 

گذشته این کشور را در شوک فرو برده است.
 پنج شــرکت هلندی در آمستردام، روتردام و اولتریشت 
از دریافت بمب های پســتی طی ماه گذشته خبر داده بودند، 
بمب هایی که هیچ کدام از این بسته ها منفجر نشده بودند. اما 
دیروز دو انفجار در دو دفتر پستی در آمستردام، پایتخت این 
کشــور، و در شهر کرکراد، واقع در جنوب هلند، این کشور را 

شوکه کرد.
به گزارش »اســپوتنیک«، پلیس آمستردام اعالم کرده: 
»صبح روز چهارشــنبه یک انفجار در ساختمان تجاری دفتر 
پست بولستون رخ داد. تصور می شود این انفجار ناشی از بمب 
کار گذاشته شــده در یکی از بسته های پستی باشد. دومین 
انفجــار نیز دقایقی پس از اولین انفجار در شــهر کرکراد در 
جنوب هلند رخ داده است.« هنوز آماری از تلفات و نظری در 

مورد تروریستی بودن این انفجارها گفته نشده است.
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تونس: تنها راه حل بحران منطقه
پایان اشغالگری اسرائیل است

نماینده تونس در ســازمان ملل طی نطقی، پایان 
اشغال گری رژیم صهیونیستی در سرزمین های عربی را 
تنها راه بازگشت امنیت و ثبات به منطقه دانست؛ نطقی 
که به نظر می رسد صهیونیست ها را به شدت خشمگین 

کرده باشد.
نماینده تونس در سازمان ملل در جریان سخنرانی خود در 
نشست شورای امنیت تصریح کرد که بازگرداندن امنیت و ثبات 
به منطقه در گرو پایان یافتن اشغالگری اسرائیل در سرزمین های 

عربی و همچنین اجرای قطعنامه های سازمان ملل است.
آنطور که »روسیا الیوم« اعالم کرده او در ادامه یادآور شد، 
»توسعه شهرک  سازی ها و ادامه محاصره اعمال شده علیه غزه 
نیاز به این دارد که نهادهای بین المللی مســئولیت خود را در 

این خصوص بر عهده بگیرند.« 
گفتنی اســت تونس جزو معدود کشورهای اسالمی است 
که بیداری اسالمی در آن نه به حاشیه رفت و نه مصادره شد 

بلکه، به هدف رسید، اگر چه با اندکی تاخیر!

الجزیره: محمد مرسی را 
ژنرال السیسی کشت

شــبکه تلویزیونی الجزیره طی مســتندی اعالم کرد، 
عبدالفتاح السیســی رئیس جمهور مصر با قتل خاموش و 
تدریجی زندانیان در زندان های این کشور مخالفانش از جمله 

»محمد مرسی« را کشت.
 محمــد مرســی رئیس جمهــور برکنــار شــده مصــر در
خرداد ماه 98 در جلســه دادگاه بیهوش شد و درگذشت. از همان 
زمان اعالم کردند که وی در زندان به صورت عامدانه تحت فشــار 
قرار گرفته تا در نهایت به این وسیله وی را بکشند. اکنون تحقیقات 

الجزیره این مسئله را اثبات کرده است.
 تحقیقات ویژه  شــبکه الجزیره نشــان می دهد به دلیل اهمال 
پزشــکی عمدی و شرایط بازداشــت غیر انسانی تعدادی زیادی از 
زندانیان در مصر جان باخته اند. در مستندی که به تازگی از شبکه 
الجزیره پخش شــد، گفته شده زندانیان زندان های السیسی درباره 
شــرایط ناسالم یا غیرانســانی که در آن زندگی می کنند، شهادت 
داده اند. به گفته آنها ده ها زندانی در سلول هایی تنگ و باریک انداخته 

می شوند که به سختی گنجایش پنج یا شش نفر را دارد.
به گزارش فارس، بازداشت شــدگان از طریق تماس های تلفنی 
یا کلیپ های ویدئویی که از زندان بیرون آمده شکایت کرده اند که 
مقامــات زندان مراقبت های الزم را برای آنها انجام ندادند و آنها را 
از آب آشــامیدنی سالم هم محروم کردند. آنها همچنین از کیفیت 
و کمیت غذایی که به آنها داده می شود، شکایت کردند و اینکه به 
آنها حتی اجازه هوا خوری هم داده نمی شــود که این مسائل باعث 
شــیوع بیماری های جدی ریوی در بین آنها شــده است؛ مقامات 
زندان حتی از انتقال آنها به بیمارســتان یا حتی جدا کردن آنهایی 
که دچار بیماری های عفونی کشنده هستند از دیگر بازداشت شدگان 

خودداری می کنند.
براساس آمارهای به دست آمده از پژوهش الجزیره، تعداد کسانی 
که از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱9 در زندان های السیسی درگذشته یا کشته 
شده اند به 98۵ نفر می رسد که از این میان ۶۷۷ مورد فوت به دلیل 
سهل انگاری پزشکی و ۱۳۶ مورد مرگ زیر شکنجه بوده است، در 

حالی که ۶۵ نفر دیگر هم خودکشی کرده اند. 
از برجسته ترین بازداشت شدگان سیاسی که به دلیل بی توجهی 
پزشکی در طی سه سال گذشته در زندان جان باختند، محمد مرسی 
رئیس جمهور پیشــین مصر است. بر اساس پژوهش الجزیره که بر 
اساس اطالعات منابعی معتمد تهیه شده مرسی در آخرین روزهای 
قبل از مرگ خود از دسترســی به داروهای دیابت خود منع شــده 
بود و یک شاهد عینی که در لحظه بیهوش شدن مرسی در دادگاه 
حاضر بود، تأیید کرد که رئیس جمهور برای نیم ساعت روی زمین 
افتاده بود بدون اینکه به کسی اجازه داده شود که به او نزدیک شود 

یا او را به بیمارستان ببرند.
انیس کاالمارگزارشــگر ســازمان ملل متحد درباره اعدام های 
غیرقانونــی در مصر گفته که وی گزارشــی را صادر کرد که در آن 
مقامات مصری را مسئول مرگ مرسی به دلیل »شرایط وحشیانه«  ای 
کرده است که وی در بازداشت متحمل شده بود. در پژوهش الجزیره 
به مرگ »فرید اسماعیل« سیاستمدار مصری در نتیجه بی توجهی 
پزشــکی هم اشاره شده و آمده است ده ها مورد بازداشتی سیاسی 
در زندان های مصر هستند که نظیر مرسی و دیگران با مرگ دست 

و پنجه نرم می کنند و وضعیت وخیمی دارند.

»عبداللطیف زیانی«
وزیر خارجه جدید آل خلیفه کیست؟

پادشاه بحرین طی حکمی سلطنتی، یک ژنرال بازنشسته 
و دبیرکل سابق شورای همکاری خلیج فارس را به عنوان وزیر 
خارجه جدید این کشور منصوب کرد. از او به عنوان یک چهره 

ضدایرانی یاد می شود.
»حمد بــن عیســی آل خلیفه« شــاه بحرین طــی حکمی 
»عبداللطیف بن راشــد زیانی« را به عنوان وزیر خارجه جدید این 
کشور منصوب کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی بحرین »بنا«، 
وی جایگزین »خالد بن احمد آل خلیفه« شده که از سال ۲۰۰۵ تا 
۲ ژانویه ۲۰۲۰ )۱۲ دی( این منصب را بر عهده داشت و مهم ترین 
دســتاوردش صاف کردن جاده عادی  سازی روابط با رژیم اشغال گر 

قدس بود، آن هم تند و تیزتر از هر کشور مرتجع عربی دیگر!
اما »زیانی« کیســت؟ او متولد ۱۵ آوریل ۱9۵4 )۲۶ فروردین 
۱۳۳۳( و مهندس اســت، او در ضمن ژنرال بازنشسته ای است که 
مدال افتخار)!( شرکت در جنگ یمن و کشتار کودکان را در ائتالف 
سعودی بر سینه دارد. »زیانی« که سال ۲۰۱۱ میالدی به دبیرکلی 
شــورای همکاری منصوب شد، اولین نظامی نام گرفت که در این 
منصب قرار می گرفت. »عبداللطیف زیانی« همچنین دانش آموخته 

آکادمی نظامی سلطنتی سندهرست انگلیس است!
برخــی می گویند انتظار می رود، »زیانی« که رویکرد ضدایرانی 
او در مواضعش در شورای همکاری خلیج فارس کاماًل مشهود بوده، 
راه وزیر ســابق آل خلیفه در ضدیت با جهان اســالم و نزدیکی به 
رژیم صهیونیستی را با سرعتی زیادتر بپیماید. او یک بار گفته بود: 
»مالکیت جزایر سه گانه جنوب ایران، متعلق به امارات است«! البته 
ناگفته نماند که خود بحرین استانی از استان های ایران بوده، جزایر 

سه گانه که جای خود دارد.

بازگشت آرامش به لبنان
پس از رای اعتماد پارلمان به کابینه حسن دیاب

در پی رای اعتماد پارلمان لبنان به کابینه نخســت وزیر 
جدید، آرامش نسبی پس از ماه ها، به این کشور باز گشت. 

پارلمان لبنان شــامگاه سه شــنبه با ۶۳ رای موافق، به کابینه 
»حسان دیاب« رای اعتماد داد. در این رای گیری، 8۳ نفر از اعضای 

پارلمان حضور داشتند. 
حســان دیاب در جلسه پارلمان اعالم کرد، بازگرداندن اعتماد، 
با کار عملی امکان پذیر اســت و در این مسیر طوالنی باید با مردم 

صادق بود. 
وی پیــش از این نیز گفته بود: ما برای درمان بحران اقتصادی 
برنامه هایــی داریم که نگاه خاصی به قشــرهای فقیر و کم درآمد 
دارد. حکومت بسیاری از خواسته های جنبش مردمی را قابل اجرا و 
ضروری می داند و ما به ارتباط خود با جنبش اعتراضی در خیابان، 

ادامه خواهیم داد.
در دولت جدید،»زینه عکر«، »ناصیف حتی« و »محمد فهمی« به 
ترتیب پست های مهم وزارت دفاع، خارجه و کشور را اشغال کرده اند.

دولت ســابق لبنان به نخست وزیری »سعد حریری«، ۳۰ وزیر 
داشت که به دلیل اعتراض ها، کابینه جدید کوچکتر شده است.

باز گشت آرامش نسبی
هر چند شامگاه سه شنبه و همزمان با تشکیل جلسه پارلمان، 
شــماری از معترضان مقابل پارلمان اجتماع کرده بودند و حتی از 
ورود نمایندگان به پارلمان، ممانعت می کرده اند تا جلسه رای گیری به 
حد نصاب نرسد، ولی پس از اینکه دیاب رای اعتماد گرفت، از لبنان 
دیگر گزارشی در باره آشوب های خیابانی نرسید و به نظر می رسد که 

آرامش نسبی بر این کشور حاکم شده است.

رجزخوانی اردوغان
 بعد از شکست های پی درپی مقابل ارتش سوریه

رئیس جمهور ترکیه در ادامه ســنگ اندازی در مسیر عملیات 
ارتش سوریه در استان »ادلب«، عالوه بر اینکه به ارتش ترکیه دستور 
حمالت بیشــتر علیه نظامیان سوری را صادر کرد، علیه متحدان 

دمشق نیز دست به رجز خوانی زد و آنها را مورد تهدید قرار داد.
»رجب طیب اردوغان« دیروز با تکرار تهدیدها علیه دولت سوریه، مدعی 
شد که در حمالت نظامیان سوری به ارتش ترکیه ، ۱4 نظامی این کشور 

کشته و 4۵ نفر نیز زخمی شدند.
وی کــه در جمع نمایندگان پارلمان عضو حزب »عدالت و توســعه« 
در آنکارا ســخنرانی می کرد، افزود: ارتش ســوریه با کمک نظامیان روس 
و نیروهای مورد حمایت ایران، به حمله علیه غیرنظامیان ادامه می دهند.

رئیس جمهور ترکیه که از تســلط نیروهای مسلح سوریه بر مناطق 
شــمالی این کشور، به شدت واهمه دارد، طی سال های اخیر هر وقت با 
پیشــروی ارتش سوریه در شــمال و به ویژه استان ادلب مواجه می شد، 
فورا مســئله جان غیر نظامیان را به میان می کشید و از آواره شدن آنها 
حرف می زد، تا ازاین طریق، جلوی پیشــروی ارتش سوریه گرفته شود. 
دیروز نیز وی همین ادعا را تکرار کرد و گفت، دولت ســوریه قصد دارد 
با حمله به غیرنظامیان در ادلب، آنها را به ســمت مرزهای ترکیه ســوق 
دهد»تــا راحت تر این منطقه )ادلب(  را تصرف کند...«. اردوغان در حالی 
برای سوری ها دلسوزی می کند که طی هشت سال گذشته، چه با ارتش 
ترکیه و چه با تروریست های مورد حمایت خود، ده ها هزار سوری را کشته 

و صد ها هزار نفر را نیز آواره کرده است. 
اردوغان تهدید کرد: اگر نیروهای ما در پســت های دیدبانی یا هرجای 
دیگری در ســوریه، کوچکترین آسیبی ببینند، نظامیان رژیم ]سوریه[ را 
هرجایی که باشند، بدون پایبندی به توافق سوچی، هدف قرار می دهیم...
ترکیه از این پس، دســت به اقدامــات عملی خواهد زد و ما هرکاری نیاز 
باشد برای عقب راندن رژیم ]سوریه[ به پشت خطوط پست های دیدبانی 

در ادلب انجام می دهیم.
رئیس جمهور ترکیه حمایت از تروریست های سوری در ادلب را وظیفه 
خود خواند! و گفت:  مبارزه برای مردم)تروریست های( سوریه، مبارزه برای 
8۳ میلیون نفر مردم ترکیه است! آنکارا با هر چیزی که در اختیار دارد، از 

معارضان سوری برای مبارزه با دولت دمشق، حمایت می کند.
وی در تهدیدی دوپهلو، هشدار داد: اگر خون سربازان ما ریخته شود، 
مهم نیســت چه کسی پشت آن است، یا چقدر فکر می کند که قدرتمند 

است، من صراحتاً ]به آنها[ می گویم که شما امن نخواهید بود.
دیروز وزارت دفاع ترکیه هم ادعا کرد، نظامیان ترکیه ۵۱ نقطه متعلق 
به نیروهای دولت ســوریه در استان ادلب را هدف قرار داده اند. وزارت دفاع 

ترکیه این اقدامات ارتش ترکیه را »دفاع از خود« خواند!
ایــن موضع گیری ترکیه مورد اســتقبال ناتو و آمریکا نیز قرار گرفت؛ 
دبیرکل ناتو به جای اینکه به ترکیه بگوید در خاک سوریه چه می کند، از 
سوریه خواست به عملیات در ادلب پایان دهد! »مایک پمپئو« وزیر خارجه 
آمریکا، هم با ذوق زدگی نســبت به مواضع اردوغان، بر حمایت واشنگتن 
از آنکارا تاکید کرد و گفت: حمالت جاری رژیم )بشــار( اسد و روسیه )در 

ادلب( باید پایان یابد.
بیانیه ارتش سوریه

فرماندهی کل ارتش سوریه طی بیانیه ای تأکید کرد، نظامیان سوری به 
حمالت خود علیه تروریست ها در ادلب ادامه خواهند داد و حمایت ترکیه 

از »تروریست ها«، به جایی نخواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری فارس، در این بیانیه آمده است که حکومت ترکیه 
به تنش آفرینی ، نقض تمامیت ارضی سوریه و نقض قوانین بین المللی ادامه 
می دهد و تالش می کند مانع پیشروی ارتش سوریه و شکست تروریست ها 

در ادلب و حلب شود.
کشتار غیر نظامیان به دست تروریست ها

دولت های روسیه و سوریه با انتشار بیانیه ای مشترک تاکید کردند که 
منطقه کاهش تنش در ادلب به واسطه اقدامات شبه نظامیان مورد حمایت 

ترکیه، با خطر فاجعه انسانی روبه رو است.
به گزارش خبرگزاری فارس، در این بیانیه آمده اســت که در نتیجه 
حمالت شــبه نظامیان معارض در ادلب، حداقل ۱۵۰ غیرنظامی ســوری 

کشته شده اند. 
دمشق و مسکو تاکید کرده اند که ارتش سوریه در واکنش به اقدامات 
تهاجمی شبه نظامیان، حمالت خود به تروریست ها در ادلب را آغاز کرده 

است.
تلفات تروریست ها

جنگنده های روســیه و ســوریه طی عملیاتی مشــترک در شرق 
اســتان ادلب، موفق شــدند ۶۰ عنصر تروریستی وابسته به ترکیه را از 

پای درآورند.
به گزارش خبرگزاری فارس، این منبع ادامه داد: چند خودروی متعلق 
به ترکیه که در اختیار تروریست ها قرار داشت، نیز در این عملیات منهدم 
شد. طبق آخرین خبرها، ارتش سوریه بر دو منطقه جدید در غرب حلب 

کامال مسلط شد.
نظامیان ارتش سوریه از چهارم بهمن ماه جاری عملیاتی را در استان های 

ادلب و حلب آغاز کرده اند و این عملیات همچنان ادامه دارد.
روستائیان سوری با سنگ

نظامیان آمریکایی را بیرون  انداختند

اهالی روســتای »خربه عمو« حومه شهر »قامشلی« واقع در شمال 
شــرق ســوریه، دیروز با نظامیان آمریکایی درگیر شدند و با استفاده از 

سنگ و سالح سبک، آنها را از منطقه بیرون راندند.
درگیری ابتدا در یک مرکز ایست بازرسی ارتش سوریه رخ داده بود؛ 
نظامیان ســوری به نیروهای آمریکایی اجازه عبور نداده بودند و پس از 
چند ساعت بحث و بعد درگیری، در نهایت کار به بمباران نیروی هوایی 
آمریکا کشیده شد. با این حال، کاروان آمریکایی مجبور شد از این مرکز 

ایست بازرسی عقب نشینی کند. 
بــه گفته منابع ســوری، صبح دیروز نیروهــای آمریکایی ابتدا یک 
نوجوان ســوری را در قامشلی کشــته اند و همین باعث خشم مردم شد 
و به درگیری میان نیروهای مردمی ســوری موســوم به » دفاع ملی« و 
اشــغالگران آمریکایی شــد و به هالکت یک نظامی آمریکایی و جراحت 

یک آمریکایی دیگر را نیز به دنبال داشته است.

پس از اعالم طرح معامله قرن، نتایج یک نظرسنجی 
نشــان می دهد ۶۴ درصد فلسطینیان خواستار آغاز 
انتفاضه مسلحانه در مقابل اشغالگری رژیم صهیونیستی 

هستند.
اعالم طرح معامله قرن توسط رئیس جمهور آمریکا باعث 
شده احتمال شروع انتفاضه سوم در فلسطین بیش از هر زمان 
دیگری باشد. نظرسنجی مرکز سیاست و تحقیقات هم نشان 
می دهد که 94 درصد فلســطینی ها مخالف طرح به اصطالح 
صلح آمریکا برای فلسطین هستند و تنها ۶ درصد از این طرح 

حمایت کرده اند.
طبــق نتایج این نظرســنجی، ۶4 درصــد نیز معتقدند 
فلســطینی ها باید با آغاز انتفاضه سخت به این طرح واکنش 
نشان دهند. بر اساس این نظرسنجی، ۶۵ درصد فلسطینی ها 
نیز از وعده محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین، 
برای پایان دادن به روابط با رژیم صهیونیستی و آمریکا حمایت 
کرده اند. نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می دهد با این 
وجود، ۶8 درصد فلسطینی ها معتقدند که عباس واقعا همکاری 
امنیتی با رژیم صهیونیستی را متوقف نخواهد کرد و ۷۳ درصد 
نیز گفته اند وی سطح روابط با این رژیم را به سطح قبل از امضای 

توافقنامه اسلو در دهه ۱99۰ کاهش نخواهد داد.
دیدار محمود عباس و اولمرت!

امــا در بحبوحــه این نظرســنجی ها خبر رســیده که، 
رئیس تشــکیالت خودگردان فلسطین هنوز به فکر مذاکره با 
صهیونیست هاست! او پس از شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی 
مشترک با ایهود اولمرت نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی 

بر آمادگی خود برای آغاز مذاکرات با صهیونیست ها تاکید کرد! 
وی گفت: »ما آماده آغاز مذاکرات صلح هســتیم اما تنها 
براســاس شرایط طرحی که در سال ۲۰۰8)طرح دو دولت( و 
در دوران نخســت وزیری اولمرت ارائه شــد. همان طور که در 
شورای امنیت گفتم کامال آماده از سرگیری مذاکرات کامال از 
جایی هستم که با اولمرت متوقف شد و آن هم تحت نظارت 
کمیته بین المللی چهارجانبه صلح و نه براساس طرح الحاق و 
مشروعیت بخشی به شهرک ها که مخرب راه حل دوکشوری 
اســت. ما همکاری نزدیکی با یکدیگر برای دستیابی به یک 
معاهده تاریخی صلح داشــتیم و راهی طوالنی طی کردیم و 
تمامی مسائل را برای ایجاد وضعیت دائمی فراهم کردیم.« وی 
معامله قرن را بــار دیگر رد کرد و گفت که این معاهده فقط 
منطقه و مردمش را بیشتر و بیشتر به دور خشونت و هرج و مرج 
می کشاند. گفتنی است این اقدام محمود عباس قابل پیش بینی 

بود و پیش از این برخی گفته بودند، نباید روی افراد وابسته ای 
مثل محمود عباس حساب باز کرد.

واکنش جهاد اسالمی
جنبش فلسطینی »جهاد اسالمی« اما در واکنش به این 
اظهــارات، »محمود عباس« را به باد انتقاد گرفت و گفت، »تا 
زمانیکه او به دنبال شراکت با اشغالگران اسرائیلی است، سرگردان 
خواهد ماند«. به گزارش خبرگزاری »شهاب« فلسطین، »محمد 
الهندی« عضو دفتر سیاســی جنبش جهاد اســالمی گفت: 
»سخنان محمود عباس در شورای امنیت هیچ مطلب جدیدی 
نداشــت و تا زمانیکه به دنبال مذاکره و شراکت با اشغالگران 
است و تا زمانی که خدمات امنیتی خود را با تل آویو قطع نکند 
و دنبال وحدت داخلی نباشد سرگردادن خواهد ماند... علیرغم 
آنکه احزاب اسرائیلی درباره مسائل اساسی متحدند، اما عباس 

دارد دنبال شریک اسرائیلی ]برای مذاکره[ می گردد.«

حماس 
»عبداللطیف القانوع«، ســخنگوی جنبش حماس هم به 
تهدیدهای بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی 
علیه این جنبش پرداخته و گفته، این تهدیدها بیانگر بحرانی 
است که این رژیم گرفتار آن است. او این تهدیدها را تبلیغاتی 
دانست که فقط مصرف داخلی و انتخاباتی دارد و ملت فلسطین 
را دچار هراس نخواهد کرد و باعث انفعال محاسبات مقاومت 

فلسطین نخواهد شد.
در پی شکست چندباره صهیونیست ها در ایجاد ائتالفی 
برای تشکیل کابینه، نتانیاهو در آستانه انتخابات پارلمانی که 
دوازدهم اسفند آغاز می شود، در گفت وگو با پایگاه اینترنتی کانال 
۲۰ تلویزیون این رژیم مدعی شد این رژیم بزرگترین غافلگیری 

دوران حیات حماس را برای این جنبش تدارک دیده است!
ترکی الفیصل: معامله قرن شکست خورده

امــا در ادامــه واکنش ها به معامله قــرن، ترکی الفیصل 
رئیس اسبق سازمان اطالعات سعودی در یک برنامه تلویزیونی 
انتقادات شدیدی را علیه طرح آمریکایی »معامله قرن« به زبان 
آورد. به نوشــته اسپوتنیک، او به شبکه سی ان بی سی آمریکا 
گفت: »آنچه تا کنون دیده ایم این است که این توافق، تالشی 
برای تبدیل فلســطین به یک موجود مســخ شده است؛ این 
طرح صرفا رؤیایی ظالمانه برای کشور فلسطین است؛ پایتخت 
قانونی اش را جدا می  کنند و قلبش را از آن می گیرند. مرزهایش 
نامشخص است و اینگونه روحش را جدا می کنند«. ترکی الفیصل 
این را هم گفت که این توافق به هیچ جا نخواهد رسید و شکست 

خواهد خورد و تمامی دنیا آن را رد می کند.

مفتی کل قــدس با صــدور فتوایی پذیرش 
»معامله قرن« را حرام دانست و همراهی با این طرح 
آمریکایی را به مثابه »خیانت به خدا و رســولش« 

دانست.
شیخ »محمد حســین« مفتی کل قدس فتوایی در 
تحریم طرح آمریکایی موســوم به »معامله قرن« صادر 
کرد. بر اســاس گزارش فراس، وی »تمام کسانی را که با 

این طرح تعامل داشــته باشند« را »خائن به خدا، رسول 
خدا، مســجداالقصی، قدس و فلسطین« دانست.  مفتی 
قدس این را هم گفت که، معامله قرن قدس را از صاحبان 
قانونی آن سلب می کند، مسلمانان را از سومین مسجدشان، 
اولین قبله شان و محل عروج پیامبر محروم می کند، حقوق 
آوارگان را نادیده می گیرد و مشروعیت را از مطالبه حقوق 
قانونی ملتی که به زور از سرزمینش آواره شده، می گیرد.

مفتی قدس: هرگونه همراهی با معامله قرن حرام است

موافقت 64 درصد فلسطینی ها با آغاز انتفاضه مسلحانه

بــرای بررســی تحوالت ایــن روزهای عــراق، معرفی 
»محمد توفیق العالوی« به عنوان نخســت وزیر جدید این 
کشــور، تصویب قانون اخراج نیروهای اشغالگر آمریکایی در 
پارلمان و نقش برخی کشــورهای منطقه ای و فرامنطقه ای 
در آشوب های ماه های اخیر این کشور با دکتر »علی جاسم 
محمد التمیمی« استاد برجســته روابط بین الملل دانشگاه 
»مســتنصریه« بغداد به گفت و گو نشستیم که مشروح این 

مصاحبه را در ادامه می خوانید؛
س( چرا احزاب و گروه های سیاســی نتوانستند 
گزینه مناسب برای نخست وزیری اعالم کنند و به نظر 
شما آیا محمد عالوی فرد معرفی شده از سوی رئیس 
جمهوری عراق برای پست نخست وزیری، قادر خواهد 

بود بحران کنونی عراق را حل و فصل کند؟
ج( روشن است که واقعیت سیاسی فعلی عراق را چندین 
حزب و جریان سیاسی رقم می زنند و آنها صحنه گردان صحنه 
سیاســی و نظام سیاسی جدید هستند. این احزاب از لحاظ 
قدرت و میزان تأثیرگذاری بر مردم عراق و تعداد نمایندگان 
در پارلمان عراق، متفاوت هستند. آنها ۱۶ سال است که در 
عراق حکومت می کنند و در این مدت به رغم تفاوت قومیت ها 
امتیازات و نفوذ سیاسی و اقتصادی داخلی و روابط و ارتباطات 
با خارج کســب کرده اند لذا برای آنها ســخت است که این 
امتیازات را از دســت بدهند؛ چون بخاطر آنها منافع مشروع 
و غیر مشروع بسیاری را فدا کرده اند. تا آنها را بدست آورند. 
این احزاب بخوبی می دانند که انقالب مردمی شایسته ای که 
خواستار پایان دادن به حضور احزاب و لغو تمامی دستاوردها 
و اقدامات آنها در طول ۱۶ سال گذشته است،  انقالبی است 
که به دنبال حاکم کردن خود مردم بر خودشــان اســت و 

می خواهد وضعیت سیاسی موجود را تغییر دهد.
عالوه بر این، قیام مردمی تمام گروهها و طبقات و طوایف 
مردم عراق را در بر نمی گرفت و محدود به یک گروه معین 
از یک طایفه معین بود و این امر باعث شد که دیگر شرکای 
سیاسی از اقوام و طوائف دیگر به امتیازات خود پایبند باشند 
چــون اینها خود را مخاطب فشــارهای مردمی برای ایجاد 
تغییرات نمی دانســتند لذا می بینیم در مناطق آنان مدارس 
و دانشگاهها تعطیل نمی شود، راه ها بسته نمی شود و جلوی 
انجــام هرگونه اعتراضی گرفته می شــود. از این رو اگر هم 
قیام مردمی طوالنی شــود یا عده ای شهید و مجروح گردند 
برایشان اهمیت ندارد و آنها به روال طبیعی و عادی زندگی 
خود ادامه می دهند و از امتیازاتشان بهره مند می شوند. حتی 
امتیازاتشان هم افزایش یافته است و وضعیت سیاسی بهتری 

هم پیدا کرده اند.
آنان همانند برخی کشــورهای منطقه هســتند که از 

بی ثباتی و هرج و مرج در عراق منتفع می شوند.
از این رو بسیار روشن بود که برخی کشورهای منطقه و 
آمریکائیها و برخی مقامات داخلی با هر گونه راه حلی برای 
بازگشت آرامش به جامعه مخالفت کنند و نگذارند در مرکز و 
جنوب عراق زندگی مردم رنگ آرامش ببیند. آنان می کوشند 
بحران را تشدید کنند و با انجام کارهای خرابکارانه و بستن 
راهها و تعطیل کردن مدارس و دانشــگاهها کشور را دچار 
بحــران کنند. چنین کارهایی نه از ســوی تظاهرکنندگان 
مسالمت آمیز بلکه توســط نفوذیهای وابسته به بیگانگان و 
دریافت کنندگان پول از خارجی ها انجام می شــود. بنابراین 
علت تاخیر در انتخاب و معرفی نخســت وزیر جدید، وجود 
بی اعتمادی میان جناح های سیاسی و میان سیاسیون و مردم 
بود و البته عکس این قضیه درست است یعنی بی اعتمادی 
مســئوالن نسبت به مردمی بودن قیام و انقالب و سران آن 
که با هر شخصیتی که برای نخست وزیری پیشنهاد می شد 
مخالفت می کردند، همین امر مسئوالن و مرجعیت دینی را 
متقاعد کرد که در میان تظاهرکنندگان عده ای نفوذی وجود 

ســازمان های  با  که  دارند 
کشــورهای  اطالعاتــی 
ارتباطند و در  بیگانــه در 
ایــن  تصمیم گیری هــای 
تظاهرات هــا اعمــال نظر 
هدف شــان  و  می کننــد 
جلوگیری از دســتیابی به 
تحقق  بــرای  راه حل هائی 
خواســته های ملت است و 
من در اینجــا نمی خواهم 
در  حاکــم  احــزاب  از 
و  ری هــا  کم کا قبــال 

فرصت سوزی هایشان برای حفظ منافع خودشان و خروج از 
حاکمیت با کمترین خسارات و حفظ حضور خود در قدرت 

در مرحله بعدی دفاع کنم و آن ها را تطهیر نمایم.
انتخــاب آقــای محمــد توفیق عــالوی بــا موافقت 
فراکسیون های ذی ربط به ویژه دو فراکسیون البناء و االصالح 
یا فتح و ســائرون به عنوان راه حل مورد توافق همه طرف  ها 
و تظاهرکنندگانی بود که از او حمایت می کردند انجام شد.

عالوی به اعتبار اینکه خــود نماینده پارلمان بود و در 
قوه مجریه مسئولیت وزارت ارتباطات را داشت و برای همه 
فراکســیون ها شناخته شده بود مورد قبول احزاب  حاکم نیز 
بود. همه احزاب و گروه  ها در شرایط اضطراری او را به عنوان 
نخست وزیر برای دوره انتقالی آینده پذیرفتند، مدت این دوره 
انتقالی بیش از یک ســال نخواهد بود و در این مدت اجرای 
انتخابات زودهنگام و همکاری با قوه مقننه برای تدوین قوانین 
مهم مربوط به فرآیند انتخاباتی و زندگی شــهروندان عراقی 

انجام خواهد گرفت.
دکتر محمد توفیق عالوی عالوه بر تابعیت  عراقی، دارای 
تابعیت انگلیسی می باشد و شخصیتی سیاسی است که بعد 

از سال ۲۰۰۳ در صحنه سیاسی مطرح شد.
او به عنوان شخصیتی آرام، دیپلماتیک و سالم شناخته 
می شود. عالوی خود را در برابر چالش های بسیار می بیند به 
ویژه آن که خود را ملزم به اجرای برنامه ای ۱4 ماده ای کرده 
کــه این برنامه خیلی با برنامه هــای دولت های قبلی تفاوتی 
ندارد، چون آن ها هم علی رغم تفاوت دوره های حکمرانی شان 
و برخورداری شــان از حمایت های منطقــه ای و بین المللی 
نتوانســتند آن را اجرا کنند، این امــر افکار عمومی عراق را 
نسبت به اجرای برنامه سیاسی عالوی دچار تردید خواهد کرد 
و مردم نسبت به آن خوشبین نخواهند بود. در برنامه سیاسی 
عالوی، اقداماتی چون معرفی و محاکمه افراد فاســد، انجام 
اصالحات اقتصادی و سیاســی و محدود کردن نقش احزاب، 
پایان دادن به حضور و نقش نیروهای شــبه نظامی و انحصار 
ســالح در دولت، تالش برای اخراج نیروهای بیگانه و بستن 
پایگاه های نظامی آمریکا در عراق، اجرای انتخابات سالم و به 
دور از بازی های سیاسی و تقلب و توجه به بازار آزاد، تالش در 
جهت تنوع بخشی به منابع درآمدی، عدم تکیه بر درآمد نفت، 
راه اندازی تمام کارگاه ها و کارخانه های تعطیل شده، حمایت 

از بخش صنعت و کشاورزی و غیره  پیش بینی شده است.
به نظر من آقای محمد توفیق عالوی که دو بازیگر اصلی 
در عراق یعنی ایران و آمریکا او را پذیرفته اند، می تواند هدف 
اساســی تعیین شده برای او یعنی اجرای انتخابات پیش از 
موعــد را اجرا کند اما فکــر نمی کنم بتواند برنامه حکومتی 

مدنظر خود را اجرایی کند.
س( به نظر شــما راهکارهای اجــرای مصوبه به 
پارلمان عراق در مــورد اخراج نظامیان آمریکایی از 
عراق چیست؟ و آیا این مصوبه قابلیت اجرایی دارد 

یا خیر؟
ج( دولت آقای عادل عبدالمهدی اکنون دولتی مستعفی 

اســت و اختیارات الزم را 
برای لغو یا انعقاد قراردادها 
و تفاهم نامه ها و غیره ندارد. 
پس از تجاوز پیاپی آمریکا 
بــه حاکمیــت عــراق که 
آخرین آن حمله به فرودگاه 
بغداد و شهادت گروهی از 
حشدالشــعبی  فرماند هان 
و حاج قاســم ســلیمانی،  
فرمانده ســپاه قدس بود، 
این اقدام آمریکا با مخالفت 
مردمی در عراق مواجه شد 
و مردم عراق با انجام تظاهرات در تشییع پیکر شهدا و انجام 
تظاهــرات میلیونی در بغداد به دعوت ســید مقتدی صدر، 
اعتراض خود را به اشغالگری و تجاوز آمریکا به حاکمیت عراق 
اعالم کردند و خواستار بستن سفارت و پایگاه های نظامی این 
کشــور در عراق شدند. برآیند این مخالفت مردمی تصویب 
طرحی در مجلس نمایندگان در خصوص الزام خروج نیروهای 
آمریکایی از عراق بود. این نیروها بنا به درخواست دولت عراق 
پس از تهاجم تروریســتی داعش به موصل در سال ۲۰۱4 
وارد عراق شدند و تصویب این طرح در مجلس به معنی لغو 
درخواست دولت برای حضور نیروهای آمریکایی در عراق بود. 
در خصوص قرارداد »چارچوب استراتژیک« که در سال ۲۰۱۱ 
در زمان حکومت نوری مالکی با طرف آمریکایی منعقد شد 
چون مطابق با قانون بسته شده بود لذا برای لغو آن نیز باید 
یک حکومت تام االختیاری وجود داشــته باشد تا قانونی را 
تصویب کند که بر طبق آن، قرارداد »چارچوب استراتژیک« 
را که خود آمریکایی ها آن را اجرا نکردند لغو کند و این اقدام 
بر اساس اصل قانونی»قانون جز به وسیله قانون لغو نمی شود 
انجام می گیرد. وظیفه دولت آینده این است که الیحه ای را 
در خصوص لغو این قرارداد تقدیم مجلس نمایندگان کند تا 
آنان با تصویب آن و تایید رئیس جمهور و انتشار در روزنامه 

رسمی، تبدیل به یک قانون شود.
برخی  از کارشناســان معتقدند  س( شــماری 
امارات و  و  کشــورهای منطقه ای مثل عربســتان 
فرامنطقه ای مثل آمریکا از اینکه بحران عراق به سمت 
خشونت و کشتار کشیده شود نفع می برند. به نظر شما 
در صورت قبول این نظر، این کشــورها چه نفعی در 

گسترش بحران عراق دارند؟
ج( عراق دارای موقعیت استراتژیک است و غرب را به 
شرق ارتباط می دهد و قلب خاورمیانه به شمار می رود که 
دارای منابع بسیار غنی است. خاورمیانه از زمان اکتشاف 
نفت در آن و تا به امروز منطقه پرچالش بین المللی و عرصه 
تضاد منافع میان کشــورهای صحنه گردان بین المللی به 
طور عام و کشورهای بزرگ منطقه ای به طور خاص بوده 
است. از سوی دیگر ثبات و شکوفایی و پیشرفت عراق بر 
طبق معادله صفری ) بازی با حاصل جمع صفر( به معنی 
کاهش نقش کشورهای خلیج در منطقه است، زیرا عراق 
به لحاظ دارا بودن موقعیت و منابع، امکانات اجتماعی و 
علمی که ممکن اســت اغلب کشورهای خلیج فاقد آنها 
باشند، مورد توجه شرکت های جهانی قرار دارد. عالوه بر 
آن قدرتمند بــودن عراق به معنی قدرت محور مقاومت 
اســت که جامعه عراق را که مخالف حضور آمریکا و نفوذ 
اسرائیل در منطقه است دربر می گیرد. این عوامل برخی 
کشورهای خلیج را به تکاپو واداشته که عراق را به سمت 
بی ثباتی و تداوم هرج و مرج و تشــتت داخلی و مخالفت 
با نظام سیاسی جدید سوق دهند. این کشورها با تبلیغات 
رســانه ای جهت دار بر ضد عراق و با دادن پول به برخی 
طرفداران خودشان در داخل و خارج عراق، برای سرنگون 

کردن نظام سیاسی آن و تداوم هرج و مرج تالش می کنند. 
آنان همچنین تعداد زیادی از جنایتکاران تروریست را برای 
انجام عملیات تروریســتی در داخل کشور بر ضد مردم 
در بازارها و مدارس و مســاجد و غیره گســیل داشته اند 
تــا اهداف خود را که همان تجزیه عراق و غارت منابع و 
ثروت های آن اســت تحقق بخشند و راه برای اشغال این 
کشور توســط آمریکا باز شود و فریاد بلند ضد اسرائیلی 

آن خاموش گردد.
س( آمریکا مدعی است که خروجش از عراق باعث 
قدرت گرفتن جریانات تروریستی مثل داعش می شود، 

آیا این استدالل درست است؟
ج( همه مردم عراق می دانند که نقش آمریکا در عراق 
از همان روز نخســت ورود نیروهای آن و اشغال این کشور 
نقش منفی بوده اســت نه مثبت. آنان بذر فتنه و تجزیه و 
طایفه گری را در میان اقشار و گروه های مردم عراق کاشتند و 
نسلی از انسان های دارای افکار افراطی تروریستی ساختند که 
هدفشان ضربه زدن به مردم مسلمان عراق بود و با نیروهای 
اشــغالگر آمریکایی کاری نداشتند این افراد در مدارسی که 
قبال به این هدف ساخته شده بود پرورش یافتند، مهم ترین 
این مدارس که همان زندان های آمریکایی بود، زندان بوکا 
بود که همچون دانشــگاهی، هزار نفر ســاالنه تروریســت 
افراطی پرورش می داد و به جامعه روانه می کرد، این نســل 
تربیت شــده، بعدها هسته ها و رهبران تشکیالت تروریستی 
داعش را تشــکیل دادند. در سال ۲۰۱۱ پس از آنکه جبهه 
مقاومت عراق ســخت ترین ضربه ها را بر نیروهای آمریکایی 
وارد و آنان را وادار به عقب نشــینی کرد، آمریکا دســت به 
سناریوی جدیدی زد تا به شیوه ای دیگر به عراق بازگردد. این 
کشور پس از گسیل کردن دست پروردگان خود یعنی داعش 
و اشــغال یک سوم از خاک عراق، در سال ۲۰۱4 به عنوان 
نیروهای کمکی وارد عراق شد اما نقش آن با زمان حضورش 
در ســال ۲۰۰۳ تفاوتی نداشت. به طوری که مانع پیشرفت 
نیروهای عراقی می شــد و در بسیاری از مواقع هواپیماهای 
نیروی هوایی عراق را از بمباران مناطق تجمع تروریست ها 
باز می داشت. حتی در زمان های دیگر بسیاری از مردم عراق 
شاهد بودند که هواپیماهای آمریکایی کمک ها و غذا و سالح 
به فرماندهان داعش می رساند و نیز شاهد بودیم که چگونه 
مواضع حشدالشــعبی و ارتش عــراق را بمباران می کردند. 
این شــواهد و دالیل برای محکوم شدن آمریکا کافی است 
و نشان می دهد که آمریکا از داعش و گروه های تروریستی 
و نه نیروهای عراقی پشتیبانی و حمایت می کرد و اگر االن 
ادعــا می کند کــه خروج آمریکا از عراق موجب بازگشــت 
گروه های تروریستی خواهد شد، این سخن، صرفا یک ادعا 
و عاری از حقیقت است، بلکه عکس آن صادق است، به این 
معنــی که خروج آن از عراق باعــث آزادی تحرکات ارتش 
عراق و ســرکوب هسته های باقی مانده داعش مورد حمایت 
آمریکا خواهد شــد. برای نمونه در منطقه وادی حوران در 
صحــرای رمادی، داعش با حمایــت آمریکا همچنان فعال 
اســت و این منطقه، مقر فرماندهان داعش به شمار می رود 
که با مخالفت مردم و آزاد شــدن شهرها از وجود داعش به 
این منطقه گریخته اند. نیروهای آمریکایی به نیروی هوایی 
عراق اجازه نمی دهد هیــچ عملیاتی در این منطقه )وادی 
حوران( بر ضد داعش انجام دهد یا بر فراز آن پرواز کند یا 
حتی از آن تصویربرداری نماید. پیش بینی می شــود آمریکا 
با عقب نشینی از عراق ادعای خود را عملی کند و به داعش، 
این دست پرورده خود دستور دهد که فعالیت خود را دوباره از 
سر بگیرد تا به رهبران فراکسیون های مخالف حضور آمریکا 
بگوید که خروج ما مساوی است با ورود داعش برعلیه شما، 
و ایــن تهدید بالقوه ای برای مردم عراق و محور مقاومت به 

شمار می رود.

مشکل آمریکا با عراق قدرتمندی است که حامی محور مقاومت است
استاد دانشگاه مستنصریه بغداد در گفت وگو با کیهان:

معاون دبیــرکل حزب اهلل لبنــان اعالم کرد، 
ملت های منطقه با قرار گرفتن در کنار ایران و تحت 
رهبری ولی فقیه، خواهند توانست برهمه توطئه های 
آمریکا و رژیم صهیونیســتی علیه منطقه و جهان 

اسالم غلبه کنند. 
شیخ »نعیم قاسم« مقاومت مسلحانه را راه حل اصلی 
مقابله با توطئه های آمریکایی-صهیونیســتی در منطقه و 
جهان اســالم دانست و تاکید کرد که ملت های منطقه با 
قرار گرفتن در کنار ایران و تحت رهبری ولی فقیه، خواهند 
توانست بر همه پروژه های آمریکایی و صهیونیستی برای 

اشغال منطقه فائق آیند.
وی طی نطقی در مراســم چهل و یکمین ســالگرد 

پیروزی انقالب اسالمی ایران 
در لبنان گفت: تجربه نشان 
داد هرکسی که با ایران و با 
مقاومت باشــد، به موفقیت 
)خود( ســرزمین  می رسد، 
را آزاد می کنــد و از طریق 
تغییر  را  معادلــه  مقاومت، 

می دهد.
این مقام حزب اهلل لبنان 
ادامه داد: بگذارید آنها پس 

از این کار بزرگ و تأثیرگذار جبهه مقاومت)در رد معامله 
قــرن(، بدانند که ما به عقب برنمی گردیم و شکســت را 

نمی پذیریــم و اکنون دورۀ 
پیروزی ها اســت. با الهام از 
مبارزان مقاومت و مجاهدان 
تحــت رهبری ولــی فقیه، 
ایــن پروژه صهیونیســتی- 
آمریکایــی که )دشــمنان( 
قصــد دارند آن را بر منطقه 
ما تحمیل کنند، شکســت 

خواهد خورد.
او ریشه مشکالت منطقه 
را از اســرائیل خوانــد و گفت: اگر برخــی فکر می کنند 
اسرائیل)تنها( فلسطین را اشغال کرده، کوته بین هستند؛ 

واقعیت این است که اسرائیل، فلسطین را تبدیل به سکویی 
برای اشغال کل منطقه و جهان اسالم کرده است.

»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا، هشــتم بهمن 
ماه جاری همراه با »بنیامین نتانیاهو« نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی، در کاخ سفید حاضر شد واز طرح صلح ادعایی 

خود، موسوم به معامله قرن، رونمایی کرد. 
بر اســاس طرح معامله قــرن، 4۰ درصد زمین های 
کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی اشغال و مقاومت 
فلسطین خلع ســالح خواهد شد. پناهندگان فلسطینی 
هم حق بازگشــت به ســرزمین خود را ندارند و باید در 
کشــورهای میزبان مانند لبنان، اردن و ســوریه، به طور 

دائمی اسکان یابند.

خطاب به مردم منطقه

نعیم قاسم: اگر می خواهید پیروز شوید
گوش به فرمان ولی فقیه باشید


