
فلس�طین: رژیم صهیونیستی با کسر 43 میلیون 
دالر از کل مبلغ پرداختی به تشکیالت خودگردان 
فلس��طین که اختصاص به خانواده ش��هدا و اسرای 
فلس��طینی دارد، موافق��ت ک��رد.  ای��ن مق��دار، 
معادل مبلغی اس��ت که انتظار می رود تش��کیالت 
خودگردان به خانواده فلس��طینیانی پرداخت کند 
که در زندان های رژیم صهیونیستی بوده یا خانواده 

شهدای فلسطینی هستند.

ام�ارات: وزارت خارجه ام��ارات در بیانیه ای اقدام 
عربس��تان سعودی در کش��تن دو شهروند خود در 
منطقه »الدمام« واقع در شرق این کشور را ستود.
وزارت خارجه امارات در بیانیه ای آنچه را که »تالش 
عناصر تروریس��تی برای اجرای عملیات خرابکاری 
در الدم��ام« خواند، محکوم ک��رد. وزارت خارجه و 
همکاری بین المللی امارات همچنین »هوش��یاری، 
مهارت و شایستگی دستگاه های امنیتی عربستان و 

مقابله آن ها با عملیات های تروریستی« را ستود.

سازمان ملل: س��ازمان ملل اعالم کرد که از سال 
2010، نقض حقوق کودکان درگیر جنگ، تا س��ه 
برابر افزایش داشته است.سازمان ملل بیش از 1۷0 
هزار مورد از نقض حقوق کودکان درگیر جنگ را از 
سال 2010 مورد بررسی قرار داده که معادل بیش 
از 4۵ تخلف در روز به مدت 10 س��ال است. نقض 
حقوق کودکان در جنگ ش��امل کش��ته و مجروح 
شدن، خشونت جنس��ی، آدم ربایی، عدم دسترسی 
بشردوس��تانه، س��ربازگیری ک��ودکان و حمل��ه به 

مدارس و بیمارستان ها است.

ذرهبین

 شکست راهبرد نظامی آمریکا
 در افغانستان 

روزنامه پاکس��تانی اکس��پرس تریبون با اش��اره به 
عملکرد آمریکا در افغانستان نوشت: ایاالت متحده 
طی 18 س��ال گذش��ته با تاکید بر نظامی گری در 
افغانستان اشتباهات بسیاری را مرتکب شده است.

در ابتدای این یادداشت نویسنده با طرح این سوال 
که »آیا سیاس��تگذاران آمریکا تعیین هدف گذاری 
سیاس��ی برای جنگ را فراموش کردن��د؟« افزود: 
واشگنتن طی 18 س��ال گذشته پیروزی راهبردی 
خود در افغانس��تان را  نه تنها بر دس��تیابی به یک 
هدف سیاس��ی، بلک��ه بر پی��روزی عملیات نظامی 
متمرک��ز کرده است.اکس��پرس تریبون در ادامه به 
دالیل شکس��ت آمریکا در افغانس��تان  اشاره کرد 
و نوش��ت: سیاس��ت آمریکا در افغانستان بر راهبرد 
نظامی استوار بوده و تمام فرماندهان این کشور به 
دنبال پیروزی نظامی بوده و جنگ و عملیات را در 

این راستا تعریف کرده اند.
این نشریه پاکستانی تاکید کرد: در دوران اوباما اتاق 
جنگ واشنگتن به ندرت درباره پیروزی سیاسی و 
صل��ح در افغانس��تان بحث کرد و ت��الش وی برای 
تغییر سیاس��ت آمریکا در افغانس��تان در نهایت بر 
پیروزی نظامی در این کشور متمرکز شد.اکسپرس 
تریب��ون ادامه داد: کالوزویتس به سیاس��ت گذاران 
ی��ادآوری کرد ک��ه هرگز بدون تعیی��ن یک هدف 
سیاسی روشن، وارد جنگ نش��وند،اما با نگاهی به 
سیاست آمریکا در افغانستان طی 18 سال گذشته 
متوجه می شویم که اهداف سیاسی در حاشیه بوده  
است. نویس��نده در بخش دیگری از این یادداشت 
نوش��ت: »اگر هدف جنگ آمریکا در افغانس��تان را 
یک کش��ور مس��تقل و باثبات در نظر بگیریم این 
اهداف نتوانس��ته اولویت و توجه سیاستگذاران این 
کشور را به خود جلب کند، بنابراین سیاسی اصلی 
آمریکا در افغانس��تان پیروزی در جنگ بود و حتی 
دکترین رامسفلد، وزیر دفاع سابق آمریکا مبنی بر 
حضور نظامی اندک نیز نتوانس��ت این سیاس��ت را 

تغییر دهد.«
اکسپرس تریبون افزود: سیاست جدید پترائوس بر 
عملی��ات نظامی، اطالعاتی، حضور جامعه جهانی و 
همچنین عملیات غیرنظامی برای آموزش، شغل و 
توسعه در افغانستان و در این دوران برای اولین بار 
فعالیت های غیرنظامی بر حضور نظامی غالب ش��د. 
اکنون پس از 18 سال جنگ، ایاالت متحده بعد از 
تجربه سیاست های مختلف و اشتباهات بسیار تالش 
دارد با مذاکره به طالبان به یک توافق سیاس��ی در 
افغانس��تان برسد. می توان اش��تباهات آمریکا را در 
این جمله »اس��تفان والت« اس��تاد برجسته روابط 
بین المل��ل مبن��ی بر اینک��ه »فرمانده��ان نظامی 
ب��ه جای گفت��ن واقعیت در مورد جن��گ و هزینه 
غیرلزوم آن به روسای جمهور آمریکا وعده موفقیت 

می دادند« خالصه کرد.

نیمچهگزارش

حمایت بحرین از حمله آمریکا به عراق 
حکومت بحرین از بمباران مواضع گروه الحش��د الش��عبی در عراق و سوریه 
توس��ط آمریکا حمایت و از آنچه نقش واش��نگتن به عنوان کش��ور دوست 
برای مقابله با گروه های تروریستی در منطقه خواند، تمجید کرد. پادشاهی 
بحرین روز یک ش��نبه با انتش��ار بیانیه ای اعالم کرد که از همه تالش ها و 
گام های آمریکا به منظور تضمین امنیت و صلح در منطقه و سطح بین المللی 
حمایت می کند. در حمله آمریکا به مواضع کتائب حزب اهلل عراق، تاکنون بیس��ت 
و پن��ج نفر ش��هید و پنجاه و یک نفر مجروح ش��ده اند. آمری��کا از حمله به مواضع 
»گردان های حزب اهلل« عراق از زیرمجموعه های الحش��د الشعبی در چند نقطه در 
منطقه مرزی با سوریه خبر داد. وزارت دفاع آمریکا در بیانیه ای که در این خصوص 
منتش��ر کرد، مدعی ش��د که این اقدام در پاس��خ به  »حمالت مکرر به پایگاه های 

میزبان نیروهای ائتالف« در عراق صورت گرفته است.

حمله آمریکا به الحشد الشعبی ثبات زداست
س��خنگوی کرملین تصریح کرد که واشنگتن، روسیه را در جریان حمله به 
مواضع الحش��د الشعبی در مرز عراق و سوریه قرار نداده و آن را به گونه ای 

ثبات زدا خواند.
»دیمیتری پسکوف« سخنگوی کرملین در واکنش به حمله آمریکا به مواضع 
الحشد الشعبی در عراق، تصریح کرد که واشنگتن، روسیه را در جریان حمله به 
مواضع الحش��د الشعبی در مرز عراق و سوریه قرار نداده است در همین حال الزم به 
ذکر است پسکوف در کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی درباره اطالع داشتن روسیه 
از اقدام واشنگتن در حمله به مواضع الحشد الشعبی گفت: »خیر، واشنگتن مسکو را 
در جریان قرار نداده بود«. با اینحال سخنگوی کرملین در خصوص این اقدام آمریکا 
ادامه داد: »هرگونه اقدامی با هدف نابودی تروریس��ت ها، مثبت ارزیابی می شود اما از 

طرف دیگر، هرگونه اقدامی که بی ثباتی اوضاع منجر شود، اقدامی منفی است«.

چین خواستار احترام آمریکا به حاکمیت عراق شد
س��خنگوی وزارت خارجه چین ضمن اطالع رسانی درباره سفر روز سه شنبه 
وزیر خارجه ایران به این کشور در واکنش به حمله آمریکا به مواضع الحشد 

الشعبی در عراق گفت که باید به حاکمیت عراق گذاشته شود.
 »گنگ ش��وانگ« س��خنگوی وزارت امور خارجه چی��ن در واکنش به حمله 
آمری��کا به مواضع الحش��د الش��عبی در عراق، ب��ا بیان اینکه »چی��ن با ادامه 
بهره گیری از خشونت در امور بین المللی مخالف است«؛ تأکید کرد: »باید به حاکمیت 
و استقالل سوریه و عراق احترام گذاشته شود«. آمریکا ، چند مقر گردان های حزب اهلل 
در سازمان الحشد الشعبی عراق را در مرز سوریه بمباران کرد و پنتاگون نیز با صدور 
بیانیه ای این حمله را تأیید کرد.منابع الحش��د الشعبی اعالم کردند که در این حمله 
هوایی،دست کم 2۵  نفر از نیروهای الحشد الشعبی از جمله یکی از فرماندهان آن و 

دو معاون وی و معاون منابع فرمانده تیپ 4۵ شهید و ۵1 نفر دیگر مجروح شدند.

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

ع��راق بار دیگ��ر صحنه تجاوزگری آمریکا ش��ده اس��ت. 
جنگنده های ارت��ش آمریکا عصر روز یکش��نبه چند مقر 
گردان های حزب اهلل الحشد الشعبی عراق را در مرز سوریه 
بمباران کردن��د. وزارت دفاع آمریکا با صدور بیانیه ای این 
حمله را تأیید کرده است. این تجاوزگری که نقض آشکار 
حاکمیت عراق به عنوان یک عضو س��ازمان ملل است در 

حالی صورت گرفته که این مراکز در عملیات علیه تروریسم 
به کار گرفته می ش��وند. با توجه به این شرایط این سوال 
مطرح است که اهداف آمریکا از این اقدام چه بوده است؟ 
نکته نخس��ت آنک��ه آمریکا از پیوند میان عراق و س��وریه 
بویژه در حوزه اقتصادی و امنیتی در هراس است لذا بسته 
ش��دن مرزها و گذرگاه های دو کشور را با تروریسم پروری 
و بمباران مواضع عراق و س��وریه پیگیری می کند. آمریکا 
باره��ا ارتش ع��راق را در حمایت از تروریس��ت ها بمباران 
کرده اس��ت.  نکته دیگر آنکه آمریکا به دنبال بهره گیری 
از فضای ناارام سیاس��ی و آشوب های خیابانی تحمیلی به 
عراق، جهت تضعیف و متزلزل س��اختن ش��رایط داخلی و 

موقعیت منطقه ای عراق است.
به آش��وب کشاندن اعتراض های مس��المت آمیز عراقی ها، 
بی ثبات سازی سیاس��ی با دخالت در روند تشکیل دولت 
و تضعی��ف نیروه��ای امنیتی عراق نظیر حمل��ه به مراکز 
ارت��ش و نیروهای حشدالش��عبی، تخری��ب روابط عراق با 
همس��ایگان نظیر روابط عراق با تهران، اضالع این طراحی 
را تش��کیل می دهند. آمریکا می خواهد عراق را به کشوری 

مانند س��عودی و همقطارانش مبدل سازد که جز تمکین 
به زیاده خواهی آمریکا هی��چ کارکردی ندارند. حمایت از 
رژیم صهیونیستی با هدف انحراف افکار عمومی از وضعیت 
بحران��ی دورن این رژی��م و نیز برخوردار ش��دن ترامپ از 
حمایت البی صهیونیست در استیضاحش در کنگره از ابعاد 
اهدافی آمریکاس��ت. الزم به ذکر است اسرائیل کاتص وزیر 
خارجه رژیم صهیونیستی در واکنش به نقض عراق توسط 
آمریکا، از حمله به مواضع الحش��د الشعبی عراق استقبال 

کرد و آن را اقدامی در تقابل با ایران توصیف کرد.
در ای��ن می��ان باید توجه داش��ت ک��ه این اق��دام آمریکا 
پیام های قابل تاملی را به همراه دارد. نخس��ت آنکه خروج 
اعتراض ه��ای مردمی از ح��وزه آرام و مس��المت آمیز به 
عرصه خش��ونت و ناامن س��ازی، زمینه س��از فرصت یابی 
آمریکا و دشمنان عراق برای کشاندن این کشور به فضای 
بی ثباتی سیاس��ی و امنیتی ش��ده است که راهکار مقابله 
با آن پیوند گس��ترده تر مردم و دولتمردان این کش��ور با 
تکیه بر رهنمودهای مرجعیت دینی است که در مبارزه با 

تروریسم کارنامه ای موفق را به ثبت رساند.

آمریکا ن��ه ناجی بلکه مخل امنیت و ثبات عراق اس��ت و 
س��فرهای مخفیانه و دزدانه مقامات آمریکایی به عراق را 
می توان برگرفته از هراس آنها از خش��م مردم عراق از این 
رفتارهای بحران ساز آمریکایی ها دانست.  دوم آنکه حمایت 
گس��ترده طیف های سیاسی، مردم و مرجعیت دینی عراق 
از حشدالشعبی در برابر تجاوزگری آمریکا نشانگر اعتماد و 
اطمینان سراسری عراقی ها به نیروهای مقاومت است که 
شکس��ت پروژه مقاومت س��تیزی آمریکا در عراق را نشان 
می دهد. عراقی ها نش��ان داده اند ک��ه مقاومت اصلی پایان 
ناپذیر برای آنان است و این تجاوزگری آمریکا نه شکست 
حشدالش��عبی بلکه نش��انه ای بر اقت��دار و جایگاه ملی و 
منطقه ای آن اس��ت. س��وم آنکه حمایت برخی کشورهای 
عرب��ی همچون بحرین که به نیابت از س��عودی نیز بوده، 
نش��انگر استمرار توهم برخی کش��ورهای منطقه مبنی بر 
ادامه حیات سیاسیش��ان با خوش خدمتی به آمریکاست. 
آنان��ی که راه خیانت به فلس��طین و منطق��ه را در پیش 
ئگرفته و به مهره ای برای سیاس��ت های بحران ساز آمریکا 

مبدل شده اند. 

یادداشت

صنعا اعالم کرد که تداوم تجاوز ائتالف سعودی به یمن 
از مارس 201۵ به آوارگی حدود چهار میلیون یمنی در 

سراسر این کشور منجر شده است.
 تعداد آوارگان در اثر تجاوز ائتالف سعودی علیه یمن تا 
پایان نوامبر س��ال 201۹ افزایش یافته و به بیش از سه 
میلیون و هشتصد هزار نفر رسیده است. به گزارش وبگاه 
خبری المس��یره، مرکز اطالعات ش��ورای عالی مدیریت 
و هماهنگی امور انس��انی یمن در گزارش��ی اعالم کرد: 
»صدها هزار آواره یمنی در سراسر این کشور در وضعیت 
انسانی فاجعه باری به سر می برند که این وضعیت ناشی 
از ادامه تجاوز ائتالف س��عودی علیه یمن از پنج س��ال 
گذش��ته تاکنون بوده که موجب ایج��اد بدترین بحران 
انس��انی در جهان ش��ده اس��ت؛ آن هم در شرایطی که 
نهادهای سازمان ملل هم در کار خود برای امداد رسانی 
و پناه دادن به آوارگان ش��دیدا کم کاری می کنند.« در 
این گزارش آمده اس��ت : »آمار خانواده های آواره یمن تا 
پای��ان ماه نوامبر 201۹ )آذر م��اه( به به ۵۵4،۷84 نفر 
و تع��داد افراد آواره در 1۵ اس��تان جمهوری یمن به 3 
میلیون و 883 هزار و 488 نفر رس��یده است.« حمالت 
ائتالف سعودی به یمن که به بهانه بازگرداندن قدرت به 
عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی و فراری 
یمن، از شش��م مارس 201۵)شش��م فرودین ماه س��ال 
13۹4( علیه فقیرترین کش��ور عربی درمنطقه آغاز شده 
اس��ت و همچنان ادامه دارد چیزی جز آوارگی و قحطی 
برای مردم آن به ارمغان نیاورده اس��ت. خبر دیگر آنکه 
رئیس جمهور اسبق یمن جنوبی، از توافق بر سر طرحی 

جدید برای حل بحران این کش��ور خبر داد که از جمله 
مفاد آن ایجاد دولت فدرال و برگزاری همه پرس��ی برای 
قانون اساسی اس��ت.  »علی ناصر محمد« رئیس جمهور 
پیشین یمن جنوبی در دهه هشتاد از یک پروژه سیاسی 
برای حل بحران یمن خب��ر داد. وی گفت، این پروژه با 
همکاری کش��ورهای منطقه و تمامی طرف های مربوطه 
به جنگ یمن مورد بررس��ی قرار گرفته و بیشتر طرف ها 
از جمله فرس��تاده س��ازمان ملل و اتحادی��ه عرب از آن 

استقبال کرده اند.
علی ناص��ر درباره محتوای این ابت��کار برای حل بحران 
یمن گفت: »این ابتکار ش��امل توقف جنگ، ایجاد دولت 
ف��درال از دو اقلیم، تش��کیل دولت وح��دت ملی برای 
دوره انتقالی، گرفتن س��الح از تمامی گروه های مس��لح 
و ق��رار دادن آن در وزارت دفاع وح��دت ملی، برگزاری 
همه پرسی برای قانون اساسی و اجرای انتخابات ریاستی 
و پارلمانی است«. وی سپس اعالم کرد، این ابتکار برخی 
طرف هایی که خواس��تار امنیت و استقرار یمن و منطقه 
نیستند و تاجران جنگی را که خواستار پایان آن نیستند 
، ش��وکه کرده اس��ت.  حمله ائتالف عربی به سرکردگی 
عربس��تان در فروردین ماه س��ال ۹4 به یم��ن، نه تنها 
موجب کش��ته شدن هزاران یمنی ش��ده، بلکه به دلیل 
محاصره و ویران ش��دن نظام بهداشتی این کشور توسط 
ائتالف، انواع بیماری ها گسترش یافته و اوضاع بهداشتی 
در این کش��ور فقیر بدتر ش��ده اس��ت. براساس گزارش 
سازمان ملل متحد، قحطی در یمن به بزرگ ترین فاجعه 

انسانی در جهان تبدیل شده است.

جنگ افروزی نیابتی آمریکا در منطقه همچنان قربانی می گیرد
آوارگی 4 میلیون یمنی در تجاوز ائتالف سعودی 

اعتراض ه��ا و مقابل��ه با حاکمیت شکس��ت خورده نظام 
س��رمایه داری بر فرانس��ه همچنان ادام��ه دارد چنانکه 
در بیس��ت و شش��مین روز از اعتصاب ها علیه اصالحات 
بازنشس��تگی در فرانس��ه، معترضان حرک��ت قطارها و 

اتوبوس ها  را مسدود کردند.
ادوارد فیلیپ نخس��ت وزیر فرانسه چهارش��نبه 20 آذر، 
طرح اصالح نظام بازنشس��تگی در این کش��ور شامل 42 
برنام��ه مجزا را رونمایی و اعالم کرد؛ اصالحات جزئی در 
بازنگری این طرح اولیه انجام خواهد ش��د.بر اس��اس این 
طرح، فرانس��وی های متولد پیش از سال 1۹۷۵ مشمول 
این طرح نمی  شوند و سن بازنشستگی از ۶2 به ۶4 سال 
افزای��ش می یابد. با این حال، معترض��ان به این طرح،  از 
خواس��ته خود عقب  نش��ینی نکرده و حذف کامل آن را 
خواس��تارند. اما دولت معتقد است به تعویق افتادن این 
طرح، هزینه  اجرای آن در دولت  های آینده را دوچندان 
می کند. معترضان به سیاست های اصالحات بازنشستگی 
در پاریس، چندین اقدام مس��دودکننده انجام دادند. در 
محور » کان « به پاریس، اعتصاب کنندگان با حرکت در 
مسیر قطارها، حرکت آنها را مسدود کردند که این اقدام 
به تاخیرهای زیادی در س��ه ایستگاه منجر شد.همچنین 
رادی��و » آر.ت.ال « در گزارش��ی اعالم کرد، در حالی که 
دولت، اتحادیه ها را به ترساندن بخشی از کارگران راه آهن 
برای مشارکت در اعتصاب ها علیه اصالحات بازنشستگی 
متهم می کند، به نظر می رس��د مدیریت شرکت راه آهن 
فرانس��ه کارمندان خود را تحت فش��ار قرار داده اس��ت.
ویدئوهای بس��یاری در اینترنت منتش��ر شده که در آن، 

رانن��دگان اتوبوس ه��ا دیده می ش��ود که روز خ��ود را با 
توهین های همکاران اعتصاب گرش��ان ش��روع می کنند. 
آنها کسانی هستند که از شرکت در اعتصاب ها خودداری 
می کنند.ش��بکه » فران��س اینفو تی.وی « نی��ز از تداوم 
آش��فتگی ها در حمل ونق��ل » بوردو « خب��ر داد و اعالم 
کرد، ترافیک بین شهری، مسافران را نگران می کند؛ فقط 
یک چهارم قطارها فعال هس��تند.  ش��رکت ملی راه آهن 
فرانسه اعالم کرد که در نخستین روز سال جدید میالدی 
)یازده��م دی( فقط 3۵ درص��د ظرفیت خطوط ریلی به 

مردم و گردشگران خدمات ارائه خواهند داد.
اعتصاب ه��ا در اعتراض به اصالح قانون بازنشس��تگی در 
حالی تداوم یافته که هیچ گفت وگویی میان اتحادیه های 
کارگری و دولت تا پیش از هفتم ژانویه پیش بینی نشده 
است؛ موضوعی که از ادامه اختالل در سیستم حمل ونقل 
فرانس��ه در روزهای پایان س��ال و همزمان با جشن های 
سال نو میالدی خبر می دهد.شرکت ملی راه آهن فرانسه 
پیش تر اعالم کرده بود که 40 تا ۵0 درصد خطوط ریلی 
و قطارهای سریع السیر به مسافران خدمات ارائه خواهند 
داد اما اکنون با افزایش چالش میان دولت و سندیکاهای 
کارگری، این شرکت در تصمیم خود بازنگری کرده و آن 
را به 3۵ درصد کاهش داده اس��ت. اتحادیه های کارگری 
فرانسه با همراهی دانشجویان، اعتصاب های  خود را علیه 
اص��الح قانون بازنشس��تگی از پنجم دس��امبر)آذر( آغاز 
کردن��د. از آن زمان تاکنون و در ش��رایطی که مردم به 
استقبال کریسمس و س��ال نو رفته اند، اختالل وسیعی 

در سیستم حمل ونقل فرانسه ایجاد شده است.

اعتصاب ها علیه اصالحات بازنشستگی در فرانسه برای بیست و ششمین روز ادامه یافت
حرکت قطار اعتراضات به ماکرون بدون توقف

گزارش

تجازو هوایی آمریکا به حریم عراق و بمباران 
پایگاه ه��ای حشدالش��عبی در حال��ی دهه��ا 
ش��هید و زخم��ی بر جای گذاش��ت که مردم 
و جریان های سیاس��ی عراق ضمن حمایت از 
حشدالش��عبی تاکید کردند آمریکا تاوان این 

اقداماتش را خواهد داد. 
آمری��کا روز یکش��نبه 2۹ دس��امبر از حمله 
به مواض��ع »گردان های ح��زب اهلل« عراق از 
زیرمجموعه های الحشد الشعبی در چند نقطه 
در منطقه مرزی با س��وریه خب��ر داد. وزارت 
دفاع آمری��کا در بیانیه ای که در این خصوص 
منتشر کرد، مدعی شد که این اقدام در پاسخ 
به  »حم��الت مکرر ب��ه پایگاه ه��ای میزبان 
نیروهای ائتالف« در عراق صورت گرفته است.
این حمله آمریکا، دو روز پس از حمله راکتی 
به پایگاه کی.1 در اس��تان کرکوک انجام شد 
که آمریکا اع��الم کرد یک پیمانکار آمریکایی 
کش��ته و پنج نفر مجروح شدند.یک مسؤول 
سازمان الحشد الشعبی عراق اعالم کرد تعداد 
شهدای حمله آمریکا به مواضع نیروهای این 
س��ازمان در غرب عراق، افزایش یافته اس��ت.
الربیع��اوی گفت، »آمار تج��اوز ظالمانه به دو 
مق��ر تی��پ 4۵ و 4۶ به 2۵ ش��هید افزایش 
یاف��ت و ۵1 نفر نیز مجروح هس��تند«. حمله 
آمریکا به چند پایگاه الحش��د الش��عبی عراق 
واکنش های گسترده ای را از سوی جریان های 

سیاسی عراق به همراه داشت.
ابومهدی المهندس معاون الحشد الشعبی در 
واکنش به حمله آمریکاییها به مواضع حش��د 
الش��عبی در االنبار تاکید کرد که خون شهدا 
و مجروحی��ن هدر نخواهد رف��ت و نیروهای 
آمریکایی در عراق پاس��خ ش��دیدی دریافت 
خواهن��د کرد.جنبش عصائب اهل الحق عراق 
در واکنش به این حمله تاکید کرد که حضور 
آمریکا در این کش��ور تهدیدی برای عراق به 
شمار می آید.در بیانیه این جنبش آمده است: 
»امروز پایان حضور نظامی آمریکا در عراق به 
هر ش��یوه ممکن پیش از آنکه طوالنی تر شود 
ضروری ش��ده است.«»قاسم مصلح« فرمانده 
نیروهای الحش��د الش��عبی در عملیات استان 
االنب��ار تأکید کرد که هدف آمریکا از بمباران 
مواضع الحش��د به هم ریخت��ن معادالت بوده 
اس��ت. »اس��رائیل کاتص« وزیر خارجه رژیم 
صهیونیستی در واکنش به نقض عراق توسط 
آمریکا، از حمله به مواضع الحش��د الش��عبی 
عراق استقبال کرد و آن را اقدامی در تقابل با 

ایران توصیف کرد.
»عادل عبدالمهدی« نخست وزیر پیشبرد امور 
عراق نیز در واکنش به این حمله به وزیر دفاع 
آمریکا پیام داد که با حمله به مواضع الحش��د 
الشعبی شدیدا مخالف بوده است. وی هشدار 
داد: »بمباران مواضع الحش��د الشعبی تنشی 

خطرناک اس��ت که امنیت ع��راق و منطقه را 
تهدید می کند.«»س��ید عم��ار الحکیم« رهبر 
جریان حکم��ت ملی عراق حمل��ه آمریکا به 
پایگاه های الحش��د الش��عبی عراق را محکوم 
ک��رده و آن را نقض آش��کار حاکمیت عراق و 
توافقنامه های امنیتی میان بغداد و واشنگتن 
توصی��ف کرد.»فالح الخزعل��ی« عضو ائتالف 
الفت��ح در پارلمان ع��راق در واکنش به حمله 
هوای��ی آمریکا به پایگاه ه��ای حزب اهلل عراق 
تاکید کرد که نظامی��ان آمریکایی با بمباران 
مقرهای الحش��د الش��عبی به جنگی آش��کار 
با ع��راق وارد ش��دند. گردان ه��ای حزب اهلل 
ع��راق نیز با صدور بیانی��ه ای حمله آمریکا به 
مواضع این نیروها در غرب استان االنبار عراق 
را تج��اوزی خصمان��ه علیه نیروه��ای مدافع 
مرزه��ای عربی این کش��ور و ب��ی اعتنایی به 

حاکمیت عراق و شرافت ملت آن خواند. 
»بره��م صال��ح« رئیس جمهور ع��راق نیز در 
واکنش به حمله آمریکا به پایگاه های الحشد 
الش��عبی اعالم کرد که این بمباران  بر خالف 
توافق��ات دو کش��ور و غیر قابل قبول اس��ت. 
»عزت علی حسن شابندر« شخصیت سیاسی 
عراق و نماینده س��ابق پارلمان این کشور در 
صفحه توئیتر خود نوش��ت که آمریکا با حمله 
به مواضع الحش��د الش��عبی خود را در مقابل 

طرفداران این گروه قرار داده است. 

او اف��زود: »تج��اوز ام��روز تنه��ا به الحش��د 
الش��عبی مح��دود نمی ش��ود، بلک��ه آمریکا 
تمام��ی طرفداران الحش��د الش��عبی را هدف 
ق��رار داده اس��ت؛ بنابراین ع��راق دیگر برای 
م��زدوران آمریکا و عناصر وابس��ته به آن امن 
نخواه��د ب��ود.«  همچنی��ن یک کارش��ناس 
امنیتی عراق، دلیل اصلی حمله شب گذشته 
آمریکا به مواضع الحش��د الشعبی در عراق را 
حفظ امنی��ت رژیم صهیونیس��تی در منطقه 
دانس��ت. هیأت  علمای  بیروت ضمن اشاره به 
فداکاری های الحشد الش��عبی برای مقابله با 
پروژه های آمریکا و داعش تصریح کرد، حمله 
دیشب واش��نگتن در چارچوب تحقق منافع 
مشترک با دشمن صهیونیستی صورت گرفت. 
معاون الحش��د الشعبی در واکنش به حمالت 

آمری��کا به مواض��ع این گ��روه تاکید کرد که 
آمریکایی ها پاسخ ش��دیدی دریافت خواهند 
کرد. جنبش ح��زب اهلل لبنان حمل��ه آمریکا 
به مواض��ع نیروهای مردمی عراق را بش��دت 
محک��وم کرد و گفت واش��نگتن دنبال هدف 
گرفت��ن طرف هایی در عراق اس��ت که قدرت 

مقابله با داعش را دارند. 
حزب اهلل در بیانیه خود اعالم کرد، »این حمله 
وحش��یانه، تجاوز به حاکمیت ع��راق و ملت 
آن بویژه الحش��د الش��عبی است که سابقه ای 
طوالنی در مقابله با تروریسم دارد«. انصاراهلل 
یمن حمله آمریکا به مواضع حشد الشعبی را 
حمله علیه مردم عراق خواند و از کش��ورهای 
عربی و اسالمی خواست همبستگی خود را با 

ملت و دولت عراق اعالم کنند.
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آمریکا تاوان حماقتش را خواهد داد
محکومیت گسترده تجاوز هوایی آمریکا به پایگاه حشدالشعبی 


