
الجزائ�ر: رئیس س��تاد مش��ترک ارت��ش الجزائر 
اع��ام کرد که این کش��ور در س��ال ۲۰۱۹ توطئه 
خطرناک��ی علیه نهاده��ای دولت��ی را خنثی کرد. 
»سعید ش��نقریحه« رئیس جدید س��تاد مشترک 
ارت��ش الجزائر اعام کرد که اخی��را ارتش در کنار 
ملت مرحله حساس��ی را که در آن کشور با توطئه 

خطرناکی مواجه بود، پشت سر گذاشت.

سومالی: گروه تروریستی الشباب مسئولیت حمله 
انتحاری روز ش��نبه در پایتخت سومالی را برعهده 
گرف��ت. »ش��یخ علی محم��ود« س��خنگوی گروه 
الش��باب در رابطه با این حمله گف��ت: »افراد ما با 
انج��ام عملیاتی مزدوران ت��رک را مورد هدف قرار 
دادند. ما همیش��ه با سربازان و کسانی که با دولت 

ترکیه همکاری می کنند، می جنگیم.«

قطر: شیخ »تمیم بن حمد آل ثانی« امیر قطر، در تماس 
تلفنی با »برهم صالح« رئیس جمهور عراق درباره تحوالت 
اخی��ر در این کش��ور گفت وگو ک��رد.در این گفت وگو، 
تحوالت اخیر در عرصه عراق بررسی شد و امیر قطر در 
این گفت وگو تاکید کرد که کشورش بر برقراری امنیت و 

ثبات در عراق دوست و برادر تاکید دارد.

ترکی�ه: وزارت کش��ور ترکی��ه می گوی��د در یک 
س��ال اخیر، بیش از هفتصد تروریس��ت خارجی را 
به کشورهایش��ان بازگردانده  و در س��ال آینده نیز 
به این کار ادامه می دهند.»س��لیمان سویلو« وزیر 
کشور ترکیه شامگاه دوشنبه گفت دولت این کشور 
طی س��ال ۲۰۱۹ تعداد ۷۷۸ تروریست خارجی را 

به کشورهایشان بازگردانده است.

کنگو: در پی حمله یک گروه مس��لح ناش��ناس در 
منطق��ه بی ثبات "بنی" در ش��رق جمهوری کنگو، 
۱۸ نفر کشته شدند. دونات کیبوانا، فرماندار منطقه 
بنی گفت: حمله شبه نظامیان موسوم به "نیرو های 
دموکراتیک متحد" در منطقه "آپتینا-س��انا" سبب 
کشته ش��دن ۱۸ غیرنظامی شد. این منطقه که به 
مثل��ث مرگ ش��هرت دارد در ۱۶ کیلومتری غرب 

اویچا، در منطقه بنی واقع شده است.

اسپانیا: احزاب سوسیالیست و پودموس در اسپانیا 
طرح مش��ترک خود برای تشکیل دولت ائتافی در 
این کش��ور را اع��ام کردند. ای��ن دو حزب چپگرا 
برای اجرای برنامه مشترک خود که شامل افزایش 
مالی��ات ثروتمن��دان و افزای��ش حداقل دس��تمزد 
می ش��ود ب��ه حمایت ح��زب چ��پ جمهوری خواه 
کاتالونی��ا، یکی از احزاب ملی گرای منطقه کاتالونیا 

نیاز خواهند داشت.

ذرهبین

سرنگونی سه پهپاد سعودی در ۲۴ ساعت 
پدافند هوایی ارتش یمن یک پهپاد ائتاف سعودی 
از نوع »فانتوم« را در منطقه ای در اس��تان »حجه« 
س��رنگون کرد که  طی ۲4 س��اعت آمار س��رنگون 

شدن  پهپاد سعودی به عدد سه رسید.
»یحیی سریع« سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعام 
کرد، پدافند هوایی ارتش این پهپاد جاسوسی را در 
منطقه »الطینه« شهر »حیران« در استان »حجه« 

)در شمال غرب یمن( سرنگون کرده است.
وی اف��زود: این پهپاد متعلق به نیروهای س��ودانی 
)وابس��ته به ائت��اف متجاوز( ب��وده و هنگام انجام 
اقدامات خصمانه با »ساحی مناسب« هدف گرفته 
ش��د. پدافند هوای��ی ارتش یمن پیش��تر دو پهپاد 
جاسوسی ائتاف سعودی را سرنگون کرد، که یکی 
از آن دو از ن��وع »کارای��ل« )Karayel( بود و در 
منطقه »الصلیف« الحدیده س��اقط ش��د. سریع در 
این باره اعام کرد، پهپاد مذکور با موش��ک زمین 
به هوا هدف گرفته شد.اما پهپاد دوم در حال پرواز 
بر منطقه »رازح« واقع در صعده در حال پرواز بود. 
المسیره در ادامه اعام کرد، پهپادی که دیروز ساقط 
شد یازدهمین پهپاد س��رنگون شده در ماه جاری 
میادی )دس��امبر( اس��ت. خبر دیگر از یمن آنکه 
رئیس کمیته عالی انق��اب یمن خطاب به ائتاف 
س��عودی اعام کرد، زبان صلح از طریق  رفتارهای 
منطقی شناس��ایی می شود و هر اقدامی با واکنشی 
در س��طح خودش روبه رو خواهد شد. »محمد علی 
الحوثی« رئیس کمیته عال��ی انقاب یمن، ائتاف 
متجاوز به فرماندهی س��عودی را به اتخاذ گام های 
عمل��ی و جدی برای تحقق صلح در یمن فراخواند. 
الزم به ذکر است نیروهای ائتاف سعودی شامگاه 
دوش��نبه با چهار فروند موش��ک کاتیوشا خانه های 
ش��هروندان در محله مسکونی حاره الشهدا در شهر 

الحالی استان الحدیده را هدف گرفتند.

نیمچهگزارش

نگاه راهبردی روسیه به آمریکای التین
رئیس جمهوری روسیه در پیام های تبریک سال نو میادی به رهبران ونزوئا، 
کوبا و آرژانتین بر توس��عه روابط با این س��ه کش��ور آمریکای التین در سال 
۲۰۲۰ تاکی��د کرد. والدیمیر پوتی��ن در پیام تبریک خود به نیکاس مادورو 
همتای ونزوئایی خود عنوان کرد: مذاکرات س��پتامبر گذش��ته در مسکو بر 
همس��و بودن بر مواضع دو کش��ور در مس��ائل کلیدی صحه می گذارد.پوتین 
اطمینان داد که در س��ال ۲۰۲۰ میادی روابط راهبردی سیاسی و اقتصادی دو 
کشور گس��ترش خواهد یافت.روسای جمهوری روس��یه و ونزوئا ۲۵ سپتامبر)سوم 
مهر( در مسکو دیدار و در مورد توسعه روابط دوجانبه مذاکره کردند. پوتین و مادورو 
همچنی��ن در م��ورد تقویت روابط در حوزه های اقتص��ادی، اجتماعی و فرهنگی نیز 
تبادل نظر کردند.پوتین در پیامی مشابه سال نو میادی را به میگل دیاز کانل همتای 

کوبایی و رائول کاسترو رهبر حزب کمونیست این کشور نیز تبریک گفت.

اس-350 جایگزین اس-300 می  شود
وزارت دفاع روس��یه از آغاز عملیاتی شدن سامانه پیشرفته »اس -۳۵۰« و 
ش��روع روند جایگزینی آن با سامانه »اس -۳۰۰ « در نیروی هوافضای این 
کش��ور خبر داد. روس��یه در نظر دارد که در ارتش خود س��امانه جدید اس 
۳۵۰ مدل »ویتیاز« )Vityaz( را جایگزین سامانه اس ۳۰۰ مدل »پی اس« 
کند. نخس��تین س��امانه ی پیش��رفته اس ۳۵۰ به زودی عملیاتی می شود و 
روس��یه به زودی این سامانه را با سامانه  اس۳۰۰ جایگزین می کند. وزارت دفاع 
روس��یه امروز سه شنبه اعام کرد: »در سال ۲۰۱۹ نیروی هوا فضای روسیه اولین 
سری از جدیدترین سامانه موشکی ضد هوایی اس ۳۵۰ مدل ویتیاز را دریافت کرد 
و این سامانه تا ژانویه ۲۰۲۰ در ایستگاه دائمی خود مستقر خواهد شد«.طبق اعام 
این وزارتخانه، قرار است در سال ۲۰۲۰ چهار سامانه  اس 4۰۰ و ۶ گردان پدافندی 

»پنتسیر«  به نیروی هوافضای روسیه تحویل داده شود.

احتمال تشکیل دولت جدید لبنان تا پایان هفته 
وزیر دارایی لبنان از تشکیل دولت جدید تا قبل از پایان هفته و بازگشت روابط 
با سوریه س��خن گفت. »علی حسن خلیل« اعام کرد، »فروپاشی«، تقدیری 
حتمی برای لبنانی ها نیست و آنها می توانند با برنامه اصاحی، نظم را زندگی 
اقتصادی بازگردانند و این نیازمند ایجاد فضایی ملی است.وی در گفت وگو با 
شبکه »المیادین« اعام کرد: در سایه عدم وجود موانع جدید در برابر تشکیل 
دولت جدید، انتظار می رود دولت تکنوکرات تا قبل از پایان هفته ]یکش��نبه آتی[ 
تشکیل شود.خلیل افزود، »حسان دیاب« نخست وزیر مکلف مسیر زیادی از رایزنی  های 
خود را طی کرده است.وزیر دارایی لبنان ادامه داد، آمریکایی ها و سعودی ها عاقه ای به 
بازگشت »سعد الحریری« برای نخست وزیری دولت لبنان نداشتند. علی حسن خلیل 
سپس اعام کرد: ما نیازمند حمایت خارجی هستیم و برخی اینگونه تبلیغ می کنند که 

باید تابع دیکته های صندوق بین المللی پول بود اما این نادرست است.

علی تتماج 

لیبی این روزها به یکی از محورهای اصلی تحوالت جهان 
مبدل شده اس��ت بگونه ای که حتی احتمال ایجاد جنگی 
بی��ن الملل��ی در آن وجود دارد. اخیرا تحرکات گس��ترده 
ای از س��وی ترکیه و قط��ر از یک طرف و ام��ارات، مصر 
و کش��ورهای غرب��ی از طرف دیگر در این کش��ور صورت 

می گی��رد که هر کدام با ادعای برق��راری امنیت به جنگ 
اف��روزی در این کش��ور می پردازند. نکته قاب��ل توجه در 
این فرآیند بی��ان اظهاراتی در باب دخال��ت ناتو در لیبی 
اس��ت چنانکه جوزپه کونته وزیر امور خارجه ایتالیا گفت 
ک��ه بحران لیبی با ایجاد منطق��ه پرواز ممنوع بر فراز این 
کش��ور قابل حل است. این طرح در حالی مطرح شده که 
اواخر اسفندماه سال ۸۹، شورای امنیت سازمان ملل برای 
حفاظت از جان غیرنظامیان و شورش��یان در برابر حمات 
هوای��ی ارتش لیبی، ایج��اد منطقه پ��رواز ممنوع در این 

کشور آفریقایی را تصویب کرد.
اوایل فروردین ماه سال ۹۰، آندرس فوگ راسموسن دبیرکل 
پیش��ین ناتو اعام کرد که این س��ازمان فرماندهی اعمال 
منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی را به دس��ت خواهد گرفت 

و این در ش��رایطی بود که ۲۸ عضو پیمان ناتو در خصوص 
بخش اصلی قطعنامه شورای امنیت یعنی عملیات حفاظت 
از غیرنظامی��ان و حمله به نیروه��ای زمینی لیبی به توافق 
دست پیدا نکردند و رهبری این عملیات برعهده آمریکا قرار 
گرف��ت.در پی تصویب این قطعنامه، اوایل خردادماه س��ال 
۹۰، جنگنده ه��ای نات��و، در طول بازه زمان��ی کمتر از یک 
س��اعت، بیش از ۲۰ بار نقاطی در طرابلس پایتخت لیبی را 
هدف حمات خود قرار داد. نکته مهم آن اس��ت که در آن 
زمان ناتو ادعای حمایت از مردم لیبی را س��ر می داد حال 
آنکه گزارش سازمان ملل نشان می دهد در آن حمات ۳۰ 

هزار غیر نظامی لیبیایی به کام مرگ رفتند.
 ناتو همچنین از فش��نگ های اورانیومی استفاده کرده بود 
که تبعات آن تا سالها بر این کشور و مردمانش ادامه دارد. 

نکته دیگر آنکه ناتو از س��ال ۲۰۰۱ تاکنون در افغانستان 
حض��ور دارد در حالی که مبارزه با م��واد مخدر، برقراری 
ثب��ات و امنیت سیاس��ی و اجتماعی و کم��ک به اقتصاد 
افغانس��تان شعار آنها را تش��کیل می داد. گزارش ها نشان 
می دهد ک��ه تولید مواد مخدر نه تنها کاهش نیافته بلکه 
رشدی چند صد برابری داشته و فضای امنیتی این کشور 
نیز از گذشته وخیم تر شده است. عما ناتو در افغانستان 
با شکس��ت مواجه ش��ده و یا اراده ای برای تحقق اهدافش 
نداش��ته اس��ت. با توجه به این حقای��ق می توان گفت که 
حض��ور دوباره ناتو در لیب��ی با توجه به گذش��ته ناتو در 
افغانس��تان و لیبی، نه تنها اقدام��ی در جهت تحقق صلح 
و امنیت در این کش��ور نخواهد بود بلک��ه زمینه ای برای 

تشدید بحران را رقم خواهد زد. 

یادداشت

پلیس پاریس دیروز اعام ک��رد، تظاهرات "جلیقه زردها" 
در خیابانش ش��انزلیزه در مرکز پایتخت را در شب سال نو 
ممنوع کرده است و کریستف کاستانر از استقرار ۱۰۰ هزار 

پلیس خبر داد
فضای س��رکوب و خفقان در فرانس��ه همچنان ادامه دارد 
چنانکه پلیس پاریس اعام کرد، تظاهرات "جلیقه زردها" 
در خیابانش ش��انزلیزه در مرکز پایتخت را در ش��ب سال 
نو ممنوع کرده اس��ت. طبق بیانیه پلی��س پاریس، رئیس 
پلی��س پایتخ��ت دس��توری در زمینه ممنوعی��ت هرگونه 
تجمع و تظاهرات "جلیقه  زردها" در میدان ش��ارگل دوگل 

ش��انزلیزه و نیز تعدادی مناط��ق محوری دیگر به خصوص 
در نزدیکی س��اختمان مجلس ملی،  منطقه شان دومارس، 
نزدیکی مجلس س��نا، کلیس��ای نوتردام و کاخ متینیون و 

تعدادی ایستگاه های مترو صادر کرده است.
پیش��تر دولت فرانس��ه تایید کرده بود که ۱۰۰ هزار نیروی 
پلی��س را برای تضمین امنیت اماکن عمومی برای برگزاری 

مراس��م و جش��ن های س��ال نوی می��ادی و در بحبوحه 
اعتصاب ها در سراس��ر کش��ور و تهدید مداوم تروریس��تی 
مستقر خواهد کرد.کریس��توف کاستانر، وزیر کشور فرانسه 
برنامه های دولت را برای برقراری امنیت در مراس��م س��ال 
نوی میادی در اماکن شلوغ و پر رفت و آمد اعام کرد.وی 
به خبرنگاران گفت: ۱۰۰ ه��زار مامور پلیس و ژاندارم قرار 

است در سراسر فرانسه و در شب سال نوی میادی مستقر 
شوند و سربازان و نیروهای آتش نشانی هم آنها را پشتیبانی 
می کنند.همچنین با وجود آنکه جنبش "جلیقه زردها" در 
فرانسه کمرنگ تر ش��ده اما دولت این کشور از سوی مردم 
عصبانی و خشمگین از اصاحات بازنشستگی همچنان تحت 
فش��ار قرار دارد. هر س��اله ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تن در خیابان 
شانزلیزه برای برگزاری مراسم شب سال نوی میادی جمع 
می شوند اما امسال به دلیل تظاهرات گسترده، پلیس نگران 
این است که نتواند به خوبی و درستی عملیات پاکسازی را 

در صورت بروز تهدید امنیتی انجام دهد.

امارات آتش بیار بحران لیبی 
دول��ت وفاق ملی لیبی اعام کرد که نیروهای ارتش ملی این کش��ور به 

فرماندهی خلیفه حفتر از تجهیزات اماراتی استفاده می کنند.
این دولت تاکید کرد ک��ه نیروهای حفتر از خودروهای زرهی اماراتی در 
نبرد با نیروهای دولت مذکور استفاده می کنند.دولت وفاق ملی اعام کرد 
که نیروهای وابس��ته به این دولت موفق شدند عملیات نیروهای حفتر را 
برای نفوذ در مسیر فرودگاه طرابلس را ناکام بگذارند.نیروهای دولت وفاق 
ملی موفق شدند تعدادی از نیروهای ارتش ملی را کشته و تجهیزات آنها 
را منهدم کنند. الزم به ذکر است که ارتش ملی لیبی از حمایت عربستان 
و امارات برای لش��کر کشی به طرابلس و به دست گرفتن کنترل پایتخت 
لیبی برخوردار است.  یک گروه از نظامیان مصر و امارات وارد کشور لیبی 
ش��دند تا از نیروهای ارتش ملی این کش��ور به فرمانده ای ژنرال "خلیفه 
حفت��ر" در برابر "دولت وفاق ملی" که مورد قبول جامعه جهانی اس��ت، 
حمای��ت کنند. خبر دیگر آنکه الوروف وزیر خارجه روس��یه تصریح کرد 
ک��ه ناتو در خصوص اجرای توافق��ات مربوط به طرح منطقه پرواز ممنوع 
در لیب��ی غیرقابل اعتماد اس��ت. در این میان وزی��ر دفاع ترکیه گفت به 
کمک تفاهم نامه های امضا شده با لیبی، در دفاع از حقوق خود در دریای 
مدیترانه، گام هایی استرتژیک برداشتیم.وزیر دفاع ترکیه همچنین اعام 
کرد: »مناطقی که ضمن اختیارات دریایی دریای مدیترانه است، متناسب 
با حقوق و منافع دو کشور ]ترکیه و لیبی[ به ثبت رسیده است«.»مولود 
چاووش اوغلو« وزیر امور خارجه ترکیه، دوش��نبه، از ارس��ال الیحه کسب 
مجوز اعزام نیروهای نظامی ترکیه به لیبی، به مجلس این کشور خبر داد  

هم اکنون لیبی تحت اداره دو قدرت است. 

هند همچنان صحنه اعتراض به قانون نژادپرستانه
اصاح قانون ش��هروندی هن��د در تاریخ ۲۰ آذر )۱۱ دس��امبر( در این 
کش��ور به تصویب رس��ید. بر اس��اس این قانون پناهجویان از کشورهای 
بنگادش، افغانس��تان و پاکس��تان در هند که بدون اوراق معتبر پیش از 
س��ال ۲۰۱۵ میادی وارد این کشور شده اند می توانند شهروندی هند را 
دریافت کنند اما این قانون ش��امل حال مس��لمانان نمی شود و به همین 
دلیل سراس��ر هند از ۱۹ روز پیش تاکنون شاهد تظاهرات گسترده علیه 

این قانون است.
خبرگزاری "اس��پوتنیک" با انتش��ار گزارش��ی دراین زمینه نوشت: اصاح 
قانون شهروندی باعث شکل گیری اعتراضات گسترده در سراسر هند شده 
اس��ت. معترضان معتقدند که این اصاح��ات به همراه طرح ملی ثبت نام 
ش��هروندان سبب هدف قرار گرفتن مسلمانان و تبعیض علیه آنان خواهد 
ش��د. تظاهرکنندگان در ۱۹ روز گذشته  که اکثر آنها را زنان تشکیل می 
دهند در منطقه ش��اهین باغ واقع در جنوب دهلینو در اعتراض به اصاح 
قانون شهروندی و طرح ملی ثبت نام شهروندی دست به اعتصاب غذا زده 
اند. دولت هند درحالیکه امواج مخالفت ها ش��دت در روزهای گذش��ته نه 
تنها فروکش نکرده بلکه ش��دت نیز یافته، اعام کرده است که طرح ملی 
ثبت نام ش��هروندان فعا به صورت سراس��ری در هند اجرا نخواهد ش��د. 
جمل��ه خاتون ی��ک معترض در دهلینو گفت: ما م��دارک مربوط به چهار 
نسل گذشته خود در هند را در اختیار داریم،  اما چرا ما باید به دولت هند 
مدارک اقامت خود را ارائه کنیم؟احزاب چپ هند نیز در چند هفته گذشته 
تظاهرات��ی را در  خیاب��ان جانتار مانتار دهلی نو علیه س��رکوب معترضان 

توسط پلیس در مناطق مختلف این کشور برپا کرده اند. 

فداکاری شیخ زکزاکی در راه اسالم 
س��خنگوی حزب مجلس وحدت مس��لمین پاکس��تان از وضع جسمانی 

وخیم شیخ زکزاکی در زندان »کادونا« نیجریه ابراز نگرانی کرد
س��خنگوی حزب مجلس وحدت مسلمین پاکس��تان ضمن ابراز نگرانی 
از وضعیت جسمانی وخیم »ش��یخ ابراهیم زکزاکی« در زندان »کادونا« 
نیجریه، از کشور های اس��امی خواست پیگیر وضعیت سامت و درمان 

این رهبر مسلمانان نیجریه ای باشند.
روابط عمومی حزب مجلس وحدت مس��لمین پاکستان اعام کرد: »حجت 
االس��ام والمسلمین مقصود علی دومکی« سخنگوی حزب مجلس وحدت 
مسلمین پاکستان در واکنش به وضعیت وخیم گزارش شده از شرایط سامت 
»ش��یخ ابراهیم زکزاکی« گفت که این رهبر جنبش اسامی نیجریه در راه 
ترویج دین مبین اسام از هیچ فداکاری دریغ نکرد؛ اکنون زمان آن فرا رسیده 
اس��ت تا جامعه اس��امی فداکاری های وی را جبران کند.وی وضعیت فعلی 
»شیخ زاکزاکی« را بسیار نگران کننده دانست و گفت: »شیخ زاکزاکی« یکی 
از رهبران برجس��ته عالم اس��ام اس��ت، این عالم مبارز در راه اسام از هیچ 
فداکاری دریغ نکرد و اکنون سلول های زندان نیجریه نیز از این عالم مجاهد 
شرمسار اس��ت.وی اظهار داش��ت: بیانیه جدید دختران »شیخ زاکزاکی« از 
وضعیت جسمانی وخیم پدر و مادرشان، تمامی مسلمانان را نگران کرده است.
زکزاکی فرزندان خود و اطرافیانش را در راه اس��ام قربانی کرد، اما متاسفانه 
امروز جهان اسام این شخصیت مبارز را نادیده می گیرد.سخنگوی مجلس 
وحدت مس��لمین پاکس��تان در ادامه گفت: دولت نیجریه برای خش��نودی 
اس��تعمار جهانی به دنبال کشتار شهروندان خود است و از سوی دیگر رهبر 

برجسته مسلمانان نیجریه را بدون هیچ جرمی به زندان انداخته است. 

گزارش

ه��زاران عراق��ی دیروز در بغداد در مراس��م تش��ییع پیکر 
ش��هدای حمله آمریکا به مقر نیروهای الحش��د الش��عبی 
حضور یافتند و با شعارهای ضدآمریکایی و تجمع در مقابل 
س��فارت آمریکا که دهها مجروح بر جای گذاشت خواستار 

اتحاد برای اخراج نظامیان آمریکایی از عراق شدند.
هزاران عراقی دیروز پیکرهای ش��هدای الحش��د الشعبی را 
تشییع کردند.شرکت کنندگان در تشییع پیکر این شهدا، 
در منطقه منتهی به محل س��فارت آمریکا، اقدام به برپایی 
چ��ادر کردن��د. آنها ضمن اع��ام برپایی تحصن ب��از برابر 
س��فارت آمریکا خواهان بسته ش��دن آن و اخراج نیروهای 
آمریکایی از این کش��ور شدند. خیل عظیم جمعیت حاضر 
در مراس��م تشییع پیکر شهدا در حالی که پرچم های عراق 
و الحش��د الشعبی را در دست دارند از منطقه الجنادریه در 
حالی حرکت به سمت پل معلقی هستند که به مقر سفارت 
آمریکا منتهی می ش��ود. ش��رکت کنندگان دراین مراس��م 
پاکاردهایی را در دس��ت دارند که در آن حمله تروریستی 
آمریکا را محکوم کرده و خواس��تار حف��ظ حاکمیت عراق 

شدند.
آنها همچنین هش��دار دادن��د، اگر اعض��ای پارلمان عراق 
خروج نیروهای آمریکایی از کشورش��ان را تصویب نکنند، 
ملت دیگر اجازه ورودش��ان به پارلمان را نمی دهد. آمریکا 
ش��امگاه یکشنبه ۲۹ دس��امبر )۸ دی( از حمله به مواضع 
»کتائ��ب ح��زب اهلل« )گردان ه��ای ح��زب اهلل ع��راق( از 
شاخه های س��ازمان الحشد الشعبی در شهرستان »القائم« 
در استان االنبار یعنی یک منطقه مرزی با سوریه خبر داد.   
این حمله با شهادت دس��ت کم ۲۸ نفر از نیروهای الحشد 
الش��عبی از جمل��ه یکی از فرمانده��ان آن و دو معاون وی 
و مع��اون منابع فرمانده تیپ 4۵ و مجروح ش��دن ۵۱ نفر 

دیگر همراه بود.

س��خنگوی گردانهای حزب اهلل عراق درباره نحوه برخورد با 
حمله اخیر آمریکا به مقرهای الحش��د الش��عبی در استان 
االنبار و پاس��خ ب��ه این اق��دام تجاوزکاران��ه، توضیح داد. 
رسانه های عراقی از شلیک گاز اشک آور و بمب های دودزا 
از س��وی آمریکایی ها به سوی تظاهرات کنندگان عراقی و 

زخمی ش��دن ش��ماری بر اثر آن خب��ر می دهند. »محمد 
محیی« س��خنگوی گردانهای ح��زب اهلل عراق در گفت وگو 
با چند رس��انه بر ضرورت پاس��خگویی به واشنگتن در پی 
حمله اخیر به مقرهای الحش��د الش��عبی در استان االنبار، 
تاکی��د کرد. وی در گفت وگو با ش��بکه روس��ی »RT« با 

اشاره به اینکه واشنگتن عراق را به عرصه تسویه حسابهای 
منطقه ای خود تبدیل کرده، گفت: آمریکا زمانی که بخواهد 
گروه یا مجموعه ای عراقی را هدف قرار دهد آن را به ایران 
نس��بت می دهد.آمریکا زمانی که عراق را در س��ال ۲۰۰۳ 
اشغال کرد، یک کشور را اشغال کرد و اکنون نیز حق ملت 
عراق اس��ت که با این اش��غالگری با مقاومتی که واشنگتن 
آن را ایرانی توصیف می کند، مقابله کند. یک مقام امنیتی 
در منطقه کردس��تان عراق از خروج بی��ش از ۸۰ کارمند 
سفارت آمریکا در بغداد به اربیل، پس از حمله واشنگتن به 
مقرهای الحش��د الشعبی در استان االنبار، خبر داد. در این 
میان یک مقام مس��ئول سعودی بدون اشاره به حمله اخیر 
آمریکا به مقرهای الحشد الشعبی در عراق، از حمله راکتی 
چند روز پیش علیه نظامیان آمریکایی در این کش��ور ابراز 
نگرانی کرد. همچنین وزارت امور خارجه انگلیس با صدور 
بیانیه ای ضمن نس��بت دادن حمله اخی��ر به پایگاه نظامی 
ع��راق در کرکوک به گردان های ح��زب اهلل عراق، از حمله 
جنگنده ه��ای آمریکایی به مقر گردان های حزب اهلل مرتبط 

با الحشد الشعبی در مرز سوریه حمایت کرد.
الزم به ذکر است دفتر رسانه ای عادل عبدالمهدی، نخست 
وزیر مستعفی عراق اعام کرد: عبدالمهدی به خاطر احترام 
به کشته شدگان نیروهای ما از تیپ 4۵ و 4۶ حشد شعبی 
و نیره��ای ارتش و پلیس در نتیجه حمله آمریکا به منطقه 
"القائم" از دیروز  س��ه روز عزای عمومی اعام کرده است. 
همچنین قی��س الخزعلی دبیرکل عصائب اهل الحق عراق 
مقابل سفارت آمریکا در بغداد طی سخنانی این سفارتخانه 
را مح��ل توطئه چینی علیه کش��ورش دانس��ت. نکته قابل 
توجه آنکه رئیس جمهور آمریکا به تظاهرات گسترده مردم 
عراق در مقابل س��فارت این کشور در بغداد واکنش نشان 

داد.
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اتحاد برای اخراج آمریکا 
مردم عراق در مراسم تشییع پیکر شهدای حشدالشعبی خواستار شدند

ممنوعیت تظاهرات جلیقه زردها در مرکز پاریس در شب سال نو
فرانسه امنیتی شد


