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رئیس پارلمان تونس باال گرفت

محافل سیاســی در تونس، رئیس پارلمان این 
کشور را به شکست در وظایفش و عدم توانایی برای 
اداره اختالفات در داخل پارلمان که به گفته آن ها به 
میدان نزاع سیاسی تبدیل شده است، متهم کردند. 
به گزارش سایت روزنامه ارم نیوز، هشام العجبونی، 
رئیس فراکسیون دموکراسی در پارلمان تونس گفت: 
آنچه در تونس رخ می دهد به میزان بی سابقه ای از 
بازی کردن با منافع کشور و عرصه پارلمان و سیاست 
رسیده است. او افزود: راشد الغنوشی، رئیس پارلمان 
تونس مسئولیت بزرگی درباره اداره پارلمان دارد. 
مدیریت وی فاجعه بار اســت. وی از طریق رئیس 
دفتر و مشاورانش نظام داخلی را به روشی مفتضحانه 
نقض می کند. از سوی دیگر حسونه الناصفی، رئیس 
فراکسیون اصالح ملی در پارلمان تونس به شدت 
از اتفاقات و آشــوبی که جمعه در پارلمان رخ داده 
بود، انتقاد کرد. جمعه سیف الدین مخلوف، رئیس 
ائتالف الکرامه تالش می کرد تا شخص ناآشنایی 
را که ممنوع السفر بود، وارد پارلمان کند. الناصفی 
گفت: تجاوزات خطرناک در پارلمان به اندازه مداخله 
در امور امنیتی و تجاوز آشــکار به پارلمان و امنیت 
آن و نمایندگان بود که با حمایت رســمی ریاست 
پارلمان انجام شد. آنچه رخ داد نشان می دهد خطر به 
نهایت خود رسیده است و هیچ کسی از آن مستثنی 
نمی شود. همچنین عبیر موسی، رئیس فراکسیون 
حزب آزاد قانون اساســی تونس از وزرای کشــور، 
دادگستری و ریاست جمهوری خواست فورا درباره 
اتفاقات روز جمعه اقدامــی اتخاذ کنند. وی گفت: 
ما منتظر تحرکی از سوی نمایندگان برای امضای 
عریضه ای از ۷۳ نماینده برای سلب اعتماد از راشد 
الغنوشی، رئیس پارلمان هستیم. اگر پرونده ها حل 
نشوند ما اقداماتی اتخاذ خواهیم کرد. هشام الحاجی، 
تحلیلگر سیاسی در واکنش به تحوالت در پارلمان 
تونس گفت: ازسرگیری درخواست ها برای سلب 
اعتماد از الغنوشی نشان می دهد که به توانایی وی 
برای اداره درگیری ها در داخل پارلمان قانع نیستند. 
الحاجی گفت: ریاست پارلمان مسئولیت سیاسی 
و اخالقی تمام اتفاقاتی را که در داخل آن می افتد، 
بر عهده دارد. هر تجاوزی که رخ می دهد حتی اگر 
النهضه در آن دست نداشته باشد، رئیس پارلمان که 
رئیس این جنبش است، مســئول اول تبعات آن و 
انحراف از ضوابط فعالیت سیاسی است. پیشتر نیز 
درخواست هایی برای سلب اعتماد از الغنوشی به 
دلیل مداخله اش در اداره سیاست خارجی کشور 

ارائه شده بود. 
    

نعیم قاسم: معامله قرن از ابتدا 
مرده به دنیا آمد

معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان تاکید کرد: معامله 
قرن از همان لحظه اعالم مرده بود چرا که )طرحی( 
یک طرفه بوده و بخشی از مسیر ظلم جهانی است. 
به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان )ان ان ای(، نعیم 
قاسم، در همایش مجازی متحد علیه معامله قرن و 
طرح الحاق داشت، اظهار کرد: ما باید درباره فلسطین 
و برای آن و نیز برای کل منطقه مان و برای عدالت و 
آزادگان جهان با هم متحد شویم. نعیم قاسم گفت: از 
زمانی که اشغالگران با هدایت و نظارت انگلیس قدم 
به سرزمین فلسطین گذاشتند، تقسیم اراضی ایجاد 
شد و از آن زمان فلســطین و منطقه در یک حالت 
آشــوب و بی نظمی و جنگ ها و حمالت و اقدامات 
جنایتکارانه به ســر می برند اما این مقاومت مردم 
فلسطین و فداکاری های شهدا و مجاهدان آن است 
که اجازه نداده مرزهای کشور غاصب ترسیم شوند 
و همین مقاومت اســت که از حق نسل ها حمایت 
کرده و مســاله قدس و فلسطین را زنده نگه داشته 
است. معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان در ادامه گفت: 
این مقاومت است که با تمامی اشکال خود از بقای 
فلسطین برای ساکنانش و نیز نسل های آینده آن 
حمایت می کند و اتحاد درباره آن عملیات آزادسازی 
را سرعت بخشیده و مشروعیت بخشی به اشغالگری 
را باطل می کند پس آنها قدرتمند نیستند. وی گفت: 
زمانی که هدف آزاد کردن فلسطین باشد، اسرائیل 

نمی تواند آنچه می خواهد را تحقق بخشد.
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فرشادگلزاری

 پرونده سوریه به زعم بسیاری از 
تحلیلگران مسائل منطقه و همچنین 
مقامات آن کشــور تقریبــاً به نقاط 
مهم رسیده است. مهم از این منظر 
که خالفت داعش بــه مرکزیت رقه 
برچیده شده و بسیاری از استان ها و 
شهرهای این کشور در اختیار دولت 
دمشق قرار گرفته است. طبیعتاً این 
شهرها صرفاً در اختیار داعش نبوده 
است بلکه بر اساس آخرین آماری که 
ســال 2014 میالدی توسط برخی 
اندیشــکده ها و اتاق های فکر غربی 
و اروپایی منتشر شد، حدود 1۳۷ تا 
150 گروهک تروریستی ُخرد و ریز 
در سوریه وجود داشت که اکثر آنها 
انشعاب هایی از گروه ها و جریان های 
بزرگتر مانند جبهه النصره ســابق 
)شاخه سوری ســازمان القاعده( به 
حســاب می آمدند. به هر حال این 
ارتش ســوریه بود که طــی حدود 
هشت سال با این جریان ها به صورت 
مستقیم دست و پنجه نرم می کرد و 
حاال بجز بخش هایی از شرق فرات و 
استان ادلب، مابقی نقاط پاکسازی 
شده اســت. در این مســیر اولین و 
آخرین کسانی که هزینة این جنگ 
خانمان سوز را داده و می دهند، مردم 

سوریه هستند. کودکانی که حاال یا 
پدر و مادرشــان جلوی چشمانشان 
سر بریده شده یا در اثر بمباران های 
هوایی کشته شــده اند. آنها راویان 
یک جنایت بزرگ یــا بهتر بگوییم 
یک نسل کشــی و منازعه عجیب و 
غریب خواهند بود که تاریخ همانند 
آن را ندیده اســت و به همین دلیل 
طی سال های اخیر خصوصاً از سال 
2018 تاکنون که کمتر از دو ســال 
از آن می گذرد، شــاهد روایت های 
متفــاوت و مختلف در این راســتا 
هســتیم که باید بســیاری از آنها را 
افشــاگری بنامیم. اما مســاله این 
نیســت. موضوع اصلی این اســت 
که همین مردم ســوریه حاال اسیر 
سیاســت بازی  قدرت هــای حاضر 
در زمین بازِی شــامات هســتند و 
درنهایــت یک منازعه سیاســی به 
وجود آمده است. منازعه ای که تمام 
طرفین آن به دنبال ســهم و منافع 
خود هستند و به همین دلیل شاهد 
هســتیم که با وجود فروکش کردن 
تحــرکات داعش و برخــی دیگر از 
جریان های تروریســتی، همچنان 
اوضاع و احوال سوریه خوب نیست. 
یک روز ســعودی ها با تمــام قوای 
مالی و سیاســی خود ســتون هایی 
از لندکروز هــای صفرکیلومتــر را 
از مرزهــای اردن بــه داعش هدیه 
می دادند و امــارات و قطر هم در این 

مســابقه حضور داشــتند، اما حاال 
ابوظبی به عنوان یکی از دشــمنان 
درجه یک دمشق اقدام به بازگشایی 
ســفارت خود در پایتخت ســوریه 
کرده اســت! این جابه جایی ها و این 
تغییــر راهبردها در عالم سیاســت 
بین الملل کاماًل طبیعی، اما بســیار 
وقیحانه است. در این میان نکته ای 
که وجــود دارد این اســت که ما در 
ســوریه در حال تماشای سناریوی 
جدید هســتیم که رهبــری آن را 
مجــدداً آمریکا به عهــده دارد. این 
ســناریو دقیقاً همان پروژه ای است 
که علیه ایران و لبنــان با درون مایة 
اقتصادی اجــرا کرده اند که در عرف 
به نام »قانون سزار« یا »قانون قیصر« 
معروف اســت. محتوای این قانون 
بیشتر جنبه تنبیهی دارد تا ارشادی. 
این قانون، دولت سوریه و هر دولتی 
که قانون ســزار علیــه آن اجرایی و 
اعمال می شــود را زیــر ضربه قرار 
می دهد؛ چراکه دسترسی آن دولت 
به صورت مستقیم به منابع مالی قطع 
می شود و از سوی دیگر ایاالت متحده 
تمام کشــورها را طی یک بخشنامه 
تهدید می کند که اگر با کشور مذکور 
تجارت کنند یا روابط اقتصادی برقرار 
کنند، مورد تحریــم قرار می گیرند. 
این اقدام دقیقاً نشــان می دهد که 
آمریکایی ها پای خود را بر شاهرگ 
اقتصادی و فضای تنفســی دمشق 

گذاشــته اند تا بتوانند به هر ترتیبی 
 که شــده دولت ســوریه را با خود 

هماهنگ کنند.
کمکهایبشردوستانه:

پادزهِرمقطعی
بدون شک واشنگتن به دنبال آن 
اســت تا با اعمال قانون سزار بتواند 
جو داخلی ســوریه را همانند لبنان 
به هــم بریزد؛ چراکه گــره خوردن 
مشــکالت اقتصادی و معیشتی با 
تبعات شــیوع کرونا در ســوریه با 
سایر کشــورها )حتی عراق، لبنان، 
افغانســتان و ایران( تفــاوت دارد. 
این کشور هشت ســال آماج انواع و 
اقسام دســت اندازی ها بوده است و 
عمال زیرســاخت هایش نابود شده 

و هیچ کشــوری هم توان بازسازی 
آن را ندارد. به همیــن دلیل اعمال 
قانون سزار در سوریه اوضاع را وخیم 
می کند و آمریکایی ها به خوبی این 
موضــوع را می دانند. آنها ســزار را 
بر دمشــق اعمال کرده اند تا بدون 
شــلیک حتی یک گلوله مــردم را 
به خیابان ها بکشــانند و در نهایت 
یک به هم ریختگی داخلی را خلق و 
مدیریت کنند. در این مسیر ترکیه، 
روسیه، چین و کشــورهای اروپایی 
هم به دنبال منافع خودشان هستند 
ولی مسکو و پکن به دنبال آن هستند 
تا بتوانند توازن را با تمدید مکانیسم 
کمک های بشردوســتانه به سوریه 
اجرایــی کنند. بــدون تردید ورود 
ایــن کمک ها به ســوریه مخالفانی 
دارد و بر این اســاس طــی پنج روز 
پیش شــاهد آن بودیم کــه انواع و 
اقسام کارشکنی ها برای ارسال این 
کمک ها در جلسات شورای امنیت 

به وجود آمد. 
به عنوان مثال پنجشنبه گذشته 
شــورای امنیت با طرح روسیه برای 
ارســال کمک های بشردوستانه به 
ســوریه از طریق گذرگاه مرزی باب 
الهوی مخالفت کــرد؛ چراکه چهار 
کشور عضو شــورای امنیت موافق 
تصویب ایــن طرح و هفت کشــور 
دیگر مخالــف بودنــد و چهار عضو 
شورا به این طرح رای ممتنع دادند. 
این مخالفت ها زمانــی روی داد که 
روســیه و چین سه شــنبه گذشته 
پیش نویس طرح آلمــان و بلژیک 
دربــاره تمدید یک ســاله فعالیت  
گذرگاه های باب السالم و باب الهوی 
در مرزهــای ترکیه و ســوریه برای 
انتقال کمک هــا به ســوریه را وتو 
کردند. به عبارتــی دیگر مخالفت ها 
با این موضــوع که چهار بــار ادامه 
پیدا کرد را باید نوعی سیاسی بازی 
در شــورای امنیت دانست اما به هر 
حال روز گذشــته )یکشنبه( منابع 
خبری اعــالم کردند کــه مکانیزم 
ارســال کمک های بشردوســتانه 
به ســوریه تمدید شــد. دلیل دیگر 
اختالف ها این بود که چین و روسیه 
با کاهش شمار گذرگاه های مرزی از 
دو گذرگاه به یک گذرگاه باب الهوی 
و تمدید این مکانیســم به مدت یک 
ســال موافق بودند و از طرف دیگر 
کشورهای غربی بر ارسال کمک ها از 

طریق دو گذرگاه مرزی باب السالم و 
باب الهوی و تمدید دوره آن به شش 
ماه تاکید داشــتند. این اختالف ها 
به هر ترتیب حل شــد اما مســاله 
اینجاســت که گــذرگاه باب الهوی 
دقیقاً در قســمت شمال غرب ادلب 
قرار دارد. جایی که کلکســیونی از 
ترویست ها هنوز به دنبال آن هستند 
تا بتوانند این منطقه را برای مدت ها 
به اشــغال خود درآورنــد. اینکه آیا 
کمک های بشردوســتانه فقط قرار 
است به ادلب برسد، سوالی است که 
پاســخ آن تا حد زیادی مثبت است 
و به ما نشــان می دهد که این استان 
همچنان در اشغال قرار خواهد داشت 
و قدرت های دخیل در پرونده سوریه 
اجازه پاکســازی به دولت ســوریه 
نمی دهند. بر اســاس بیانیه ای که 
از ســوی آنتونیو گوترش، دبیرکل 
سازمان ملل صادر شد، این کمک ها 
قرار است تا حدود سه میلیون سوری 
را تحت پوشــش خود قــرار دهد و 
گســترة آن مناطق شــمال غربی 
سوریه است، اما مســاله اینجاست 
که برخی کشــورها معتقدند امکان 
ورود ســالح به این منطقه از طریق 
این کمک ها وجود دارد. به هر حال 
تمدید مکانیزِم ارســال کمک های 
بشردوســتانه به مردم ســوریه را 
باید به فــال نیک گرفــت اما توجه 
داشــت که مشکل اساســی، یعنی 
به هم ریختگی اقتصادی، سیاســی 
و امنیتــی همچنان به قــوت خود 
باقیست. این بدان معناست که حتی 
کمک های انســانی هم رنگ و بوی 

سیاسی می دهند.
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حمایت  به شرط تامین منافع!
قانونسزار،دولتسوریه
رازیرضربهقرارمیدهد؛
چراکهدسترسیآنبه

صورتمستقیمبهمنابع
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بههرتقدیرحلشد!

صلیب سرخ جهانی اعالم کرد: بیش از نیمی از مردم یمن برای ادامه بقا به کمک های غذایی نیاز دارند. به گزارش 
ایسنا، به نقل از سایت النشرة، کمیته بین المللی صلیب ســرخ با انتشار مطلبی در شبکه های اجتماعی تاکید کرد: 
۶۶ درصد یمنی ها هیچ نوع غذایی برای خوردن ندارند و این در حالیســت که 11 درصد از آنها از ســوء تغذیه حاد 
رنج می برند. صلیب سرخ با اشــاره به اینکه 58 درصد مردم یمن به آب پاک نیاز 
دارند، اعالم کرد: ۶4 درصد از یمنی ها از خدمات بهداشتی محروم هستند. این در 
حالیست که تعداد ساکنان یمن نزدیک به ۳0 میلیون نفر است. این کشور از بیش 
از پنج سال قبل شاهددرگیری های شدید میان انصاراهلل و گروه های هم پیمان با 
آن از یک سو و نیروهای وابسته به دولت مستعفی یمن است که از حمایت ائتالف 

عربی ضد یمن برخوردار هستند.

وزیر خارجه ترکیه تأکید کرد دولت وفاق ملی لیبی تنها در صورت عقب نشینی نیروهای خلیفه حفتر از مناطق اصلی و مرکز 
و غرب کشور با آتش بس موافقت می کند. به گزارش ایلنا، مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه در مصاحبه با روزنامه فایننشال 
تایمز گفت: دولت وفاق ملی لیبی اصرار دارد در صورت عدم عقب نشینی نیروهای ارتش ملی به رهبری خلیفه حفتر از شهرهای 
سرت و الجفره حمالت خود را علیه این نیروها ازسربگیرد. وی گفت:ما احتماال از هرگونه 
حمله ای شبیه این حمایت کنیم چراکه پیش شرط های دولت وفاق ملی کامال مشروع و 
عاقالنه است. اخیراً سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه اعالم کرد نیروهای حفتر آماده 
امضای آتش بس هســتند اما دولت طرابلس بر راهکار نظامی پافشاری می کند. این در 
حالیست که منابع لیبیایی اعالم کردند یک هواپیمای ترابری اماراتی در مرکز کشور که 
تحت کنترل نیروهای روسیه است، فرود آمد که حامل مقادیر زیادی تجهیزات نظامی بود.

ترکیه: در صورت عقب نشینی نیروهای حفتر آتش بس ممکن استصلیب سرخ جهانی: ۶۶ درصد یمنی ها هیچ غذایی ندارند

رئیس جمهوری آمریکا هنگام بازدید از بیمارستان والتر 
رید از ماسک استفاده کرد و این اولین باری است که او مقابل 
دوربین ها چنین کاری انجام می دهد. به گزارش هیل، دونالد 
ترامپ، در بازدید از این مرکز درمانی در مریلند از ســربازان 
مجروح و کارکنان سالمت که از بیماران کووید-1۹ مراقبت 
می کنند، دیــدن کرد. زمانی که ترامــپ در کنار مقام های 
بیمارستانی حرکت می کرد، ماســک به صورت داشت اما 
مابقی زمان حضور او در والتر رید به دور از چشم رسانه ها بود. 
ماسکی که رئیس جمهوری آمریکا به صورت داشت، سرمه ای 
بود و مارک طالیی ریاست جمهوری در یک طرفش داشت. 
به رغم توصیه های مرتبط با کرونا، ترامپ پیشتر در مالءعام از 
ماسک استفاده نکرده بود. با این حال یک بار در پشت صحنه 
گردهمایی ماه مه در کارخانه فورد ماسک به صورت داشت اما 
تصمیم گرفت مقابل رسانه ها بدون ماسک حاضر شود و گفت 

که نمی خواهد دیگران از دیدن آن خوشحال شوند! دونالد 
ترامپ همچنین گفته بود مشــکلی با افرادی که از ماسک 
استفاده می کنند، ندارد و زمانی که در جای شلوغی باشد یا 
زمانی که از بیمارستانی بازدید می کند، ماسک می زند. اما 
جمهوری خواهان از او می خواهند ماســک بزند و استدالل 

می کنند که این مثال خوبی برای حامیان او است.

صدها تن از مردم عراق روز گذشــته )یکشــنبه( پس 
از اینکه برای ورود به بغداد با ممانعــت نیروهای امنیتی 
مواجه شدند، در مرزهای جنوبی این استان تجمع کردند. 
به گزارش سایت شبکه روسیا الیوم، صدها تن از زندانیان 
سیاسی سابق از اســتان های فرات مرکزی و جنوب عراق 
به سمت بغداد آمده و تالش کردند وارد این استان شوند اما 
نیروهای امنیتی ممانعت کردند. تظاهرکنندگان به تصمیم 
دولت برای کاهش حقوق خود اعتراض دارند. رسانه های 
عراق از کشته و زخمی شدن تعدادی از تظاهرکنندگان خبر 
دادند اما هنوز منابع رسمی این اطالعات را تایید نکرده اند. 
در همین راستا، عبداالله النائلی، رئیس کمیسیون شهدا و 
زندانیان سیاسی در پارلمان عراق گفت: از اقدامات دولت در 
قبال این مردمی که برای مطالبه حقوق قانونی خود آمدند، 
تعجب می کنم در حالی که حق تظاهرات و بیان عقاید هم 

در قانون اساسی تضمین شده و محدود کردن آن یا مقابله 
با آن ممنوع است. وی ادامه داد، دولت سیاست متناقضی را 
در پیش گرفته است یکبار به مردم اجازه تظاهرات می دهد 
و بار دیگر منع می کند. با این وجــود همه طبق حقی که 
قانون اساسی قائل شده و بر اساس مطالباتشان، دست به 

تظاهرات زده اند.

ترامپ هم باالخره ماسک زد!ممانعت نیروهای امنیتی از ورود معترضان به بغداد
خبرخبر


