
بحری�ن: جمعیت الوفاق بحری��ن، بزرگترین گروه 
شیع��ه مخالف دول��ت، تجاوز آمریک��ا به حاکمیت 
عراق و کشتار نیروهای حشد شعبی را محکوم کرد.
جمعی��ت وفاق ملی بحرین ضمن اعالم همبستگی 
ب��ا دولت و ملت عراق اعالم کرد: اقدام نظامی علیه 
نیروه��ای حشد شعبی محک��وم و مردود است.این 
جمعیت ضمن عرض تسلیت به خانواده شهدا برای 

زخمی شدگان آرزوی شفای عاجل کرد.

پاکس�تان: بر اثر حمالت مرزبانان هندی به خاک 
پاکستان در امتداد خط کنترل مرزی در طول سال 
۲۰۱۹ می��الدی بی��ش از ۳۴۰ پاکستانی کشته و 
زخمی شدن��د. دفتر مدیریت حوادث و دفاع مدنی 
کشمی��ر پاکست��ان در گزارشی اعالم ک��رد، تداوم 
نق��ض پیمان آتش بس مرزی توسط نیرو های هند 
در امت��داد خط کنترل مرزی ب��ا پاکستان در سال 
۲۰۱۹ منجر به کشته شدن ۵۹ شهروند پاکستانی 

و زخمی شدن بیش از ۲۸۱ نفر دیگر شده است.

سودان: درگیری های قبیله ای در شهر »الجنینه« 
مرکز ایال��ت دارفور در غرب س��ودان طی سه روز 
گذشت��ه به کشته شدن ۴۱ نفر و زخمی شدن ۲۹ 
نف��ر منجر شده اس��ت. »سعد بحرالدی��ن« معاون 
رئیس قبیله المسالیت در این باره گفت که اجساد 
برخی کشته ها همچن��ان در میدان درگیری باقی 
مانده و هی��چ کس جرأت نزدیک ش��دن به آن را 

ندارد.

هنگ کن�گ: معترضان هنگ کنگ��ی با حضور در 
خیابان ه��ای ای��ن شهر در شب سال ن��و میالدی، 
خواست��ار ادامه تظاهرات ها در س��ال جدید شدند. 
معترضان هنگ کنگی ب��ا پوشیدن لباس های سیاه 
رن��گ و در دس��ت گرفت��ن پالکاردهای��ی با شعار 
»آزادی آس��ان به دس��ت نمی آی��د« در خیابان ها 

حضور یافتند.

امارات: دولت امارات اعالم کرد که به عنوان اولین 
کشور عربی »نیروگ��اه هسته ای« خود را نیمه اول 
سال ۲۰۲۰ راه اندازی می کند.این نخستین نیروگاه 
از مجم��وع چهار نیروگاهی اس��ت که امارات قصد 
دارد به عنوان نخستی��ن کشور عربی هسته ای آن 

را افتتاح کند.

کوی�ت : وزیر دفاع کوی��ت در سفری به عربستان 
سعودی، تأکید کرد ک��ه امنیت و ثبات کشورهای 
عض��و ش��ورای همک��اری خلی��ج ف��ارس، بخش 
جدایی  ناپذی��ر امنیت و ثبات کوی��ت است.»احمد 
المنص��ور« وزیر دفاع کویت در سفری به عربستان 
سعودی از پایگاه هوایی ملک خالد در شهر خمیس 

مشیط بازدید کرد.

ذرهبین

 افزایش موارد قتل 
در میان بی خانمان های آمریکا

تع��داد افراد بی خانمانی ک��ه در شهر لس آنجلس 
آمریکا به قتل می رسند رو به افزایش است

در حالی که فقط ۱ درصد از جمعیت لس آنجلس 
در خیابان ه��ا یا سرپناه ها زندگ��ی می کنند، تعداد 
بی خانمان هایی که س��ال ۲۰۱۹ به قتل رسیدند, 
۱۷ درصد است.  تازه تری��ن ارقامی که پلیس لس 
آنجلس ارائ��ه داده است نشان می دهد ۴۲ فرد بی 
خانمان سال ۲۰۱۹ به قتل رسیده اند. این رقم در 
سال ه��ای ۲۰۱۸, ۲۰۱۷ و ۲۰۱۶ به ترتیب ۳۹ , 
۲۹ و ۲۲ نف��ر بوده است. ای��ن ارقام در حالی ارائه 
شده اند که مجموع م��وارد قتل در سال های اخیر 
کاهش یافته است. دونالد گراهام از مسئوالن پلیس 
لس آنجلس اعالم ک��رد افرادی که در فضا های باز 
زندگی می کنن��د، آسیب پذیرترین افرادی در لس 
آنجلس هستن��د که قربانی جنای��ت می شوند.وی 
اف��زود: زندگی کردن در فضای ب��از، افراد را خشن 
نمی کند بلکه اینک��ه افراد غریبه زیادی پیاده رو ها 
را با ه��م تقسیم می کنند موج��ب بروز کشمکش 
می ش��ود. اگر کس��ی تمایالت خشون��ت بار داشته 
باشد، آسانترین هدف، اغلب، شخصی است که بی 
خانمان است. افزای��ش قتل در میان بی خانمان ها 
با افزایش کل��ی تعداد افراد بی خانمان همراه بوده 
است. ح��دود ۳۶ هزار نفر در شهر لس آنجلس بی 
خانمان هستند. تازه ترین سرشماری "اداره خدمات 
اجتماع��ی به بی خانمان های ل��س آنجلس" نشان 
می ده��د این شهر ب��ا افزای��ش ۱۶ درصدی تعداد 
اف��رادی روبرو بوده است که س��ال قبل در خیابان 
ها، داخل ماشین ی��ا در مکان های اسکان، زندگی 

می کرده اند.

نیمچهگزارش

حمله پلیس نیجریه به طرفداران عالمه زکزاکی
نیرو های نظامی و امنیتی نیجریه با پرتاب گاز اشک آور به تظاهرات مسالمت 
آمیز طرف��داران عالمه زکزاکی حمله کردند. جمعی از دانشجویان نیجریه ای 
با برگ��زاری تظاهرات و تجمع در ابوجا، آزادی ف��وری عالمه شیخ زکزاکی و 
همسرش را خواستار شدند.نیرو های نظامی و امنیتی نیجریه با پرتاب گاز اشک 
آور به این تظاهرات مسالمت آمیز و آرام حمله کردند.چند روز پیش نیز نیروهای 
پلیس نیجریه به معترضانی که آزادی عالمه زکزاکی را خواستار بودند در سوکوتو حمله 
ک��رده، شماری را زخمی کردند و یک نفر را به شه��ادت رساندند. اعتراضات هفتگی 
"زکزاک��ی را آزاد کنید" روز جمعه در مسجد مرکزی ابوجا برپا شد و معترضان آزادی 
فوری و بدون قید و شرط ابراهیم زکزاکی را از بازداشت غیرقانونی خواستار شدند. دفتر 
عالم��ه زکزاکی دبیر کل جنبش اسالمی نیجری��ه در پیامی در صفحه توئیتر  نوشت 

تظاهرات روزانه با درخواست آزادی زکزاکی در ابوجا برگزار شد.

حضور بیگانگان در سوریه  اشغالگری است
مع��اون وزی��ر خارجه سوریه تاکی��د کرد که حضور بیگانگ��ان در سوریه به 

صورت نامشروع به مثابه اشغالگری و تجاوز است.
فیص��ل المقداد تاکید کرد که هر گونه حضور بیگانگان غربی و آمریکایی و 
دیگ��ران به صورت نامشروع در خاک سوریه به عنوان تجاوز و اشغالگری به 
شم��ار می رود. وی افزود: ما همواره برای دفاع و فداکاری برای سوریه آماده 
ایم. این موضع همیشگی دربرابر سیاستهای خصمانه آمریکا در منطقه است. آمریکا 
حام��ی همیشگی اشغالگری های اسرائیل در خ��اک کشورهای عربی به شمار می 
رود. ای��ن سخنان فیصل المقداد در جری��ان دیدار با علی اصغر خاجی معاون ارشد 
وزیر خارجه ایران در امور سیاسی در دمشق صورت گرفت. المقداد تصریح کرد که 
سوریه و ایران در یک جبهه در جنگ علیه تروریسم ایستاده اند و جامعه بین المل 

نیز باید در این روند حضور پیدا کند. 

درخواست ماکرون از انگلیس 
رئیس جمه��ور فرانسه در پیام سال نو میالدی خود خواستار حفظ استحکام 

روابط با انگلیس، پس از اجرای برگزیت شد.
»امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه گفت خواستار روابطی مستحکم با انگلیس 
پس از خروج آن از اتحادیه اروپا است. ماکرون در پیامی تلویزیونی به مناسبت آغاز 
سال نو میالدی، گفت: »جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا آزمونی برای کشور ما است. 
من به تالش جهت حفظ روابطی مستحکم بین کشورهایمان ادامه خواهم داد«.پارلمان 
انگلیس پ��س از کشمکش های فراوان، روز ۲۹ آذر م��اه امسال سرانجام به سوی خروج 
این کشور از اتحادیه اروپا در روز ۳۱ ژانویه )۱۱ بهمن( گام برداشت و طرح نخست وزیر 
»بوریس جانسون« برای برگزیت را تصویب کرد. جانسون برای گرفتن این رأی از پارلمان 
مجبور شد به انتخابات زودهنگام متوسل شود و ترکیب نمایندگان را به نفع حزب خود 

تغییر دهد. انگلیس قرار است روز ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ از اتحادیه اروپا خارج شود. 

فرامرز اصغری

آمریک��ا و انگلی��س در سال ۲۰۰۳ به ص��ورت یک جانبه 
بدون مج��وز سازمان ملل ب��ه بهانه مقابل��ه با سالح های 
شیمیای��ی ادعای��ی اشغال عراق را رقم زدن��د. آنها بر این 
ادعا بودند که م��ی توانند از عراق به عنوان سکوی پرتاب 
طرح هایش��ان با محوریت خاورمیانه بزرگ بهره گیرند. اما 
این رویا چن��دان دوامی نیاورد و پیش از هر چیزی واهی 
بودن ادعای س��الح های شیمیایی ع��راق برمال و اهداف 

پنهانی آمریکا بر مال شد. 
نکته قاب��ل توجه آنکه از همان ابت��دا روند تحوالت عراق 
مغایر با سیاست ه��ای آمریکا پیش رفت چنانکه در اولین 
انتخابات عراق مردم رای به جریان های ضد آمریکایی رای 
دادند و دولتی تشکیل شد که با هیچ کدام از سیاست های  
آمریکا همخوان��ی نداشت. مرحله بعدی ناکامی آمریکا در 
عراق در سال ۲۰۱۱ رقم خورد آنجا که واشنگتن به دنبال 
تحمی��ل توافقنامه امنیتی به بغ��داد بود که حضور آمریکا 
ب��رای بلند مدت در این کش��ور را رقم می زد اما مقاومت 
عراقی ها عمال این طرح را ناکام ساخت و آمریکا مجوبر به 

خروج نیروهایش شد. 
در س��ال ۲۰۱۴ در حالی آمریکا ب��ه دنبال بهره گیری از 
داعش برای ایج��اد فضای آشوب و بازگرداندن نیورهایش 

بود که ایج��اد نیروهای بسیج مردمی تحت فتوای علمای 
دین��ی عمال مانع از تحقق این طرح شد که حلقه تکمیلی 
آن را نی��ز شکست داعش در سال ۲۰۱۷ تشکیل می داد. 
س��ال ۲۰۱۹ در آمریک��ا سیاست جنگ ن��رم را در پیش 
گرفت که همان��ا موج سواری بر مطالب��ات مردمی سعی 
در سرنوگون س��ازی ساختار حاکم ب��ر کشورداشتند که 
حلق��ه تکمیلی آن را حمله نظامی به پایگاه حشد الشعبی 
تشکی��ل می داد. اما مردم ع��راق در واکنش به این اقدام 
آمریک��ا با تحصن و برپایی تظاهرات ضد آمریکایی و آتش 
زدن پرچ��م آمریکا انزجارشان را ب��ه سیاست های سلطه 
گرایان��ه این کشور نشان دادند. م��ردم نشان دادند که در 
کن��ار نیروهای مقاومت قرار دارند و حاضر به ترک میدان 
مقاومت نیستن��د. بر این اساس می ت��وان گفت که عراق 

امروز دیگر آن عراق ضعی��ف مانند سال ۲۰۰۳ که هدف 
تج��اوز واشغالگ��ری آمریکا قرار گرفت��ه نیست بلکه عراق 
امروز از لح��اظ تسلیحاتی بسیار قدرتمن��د و عضو محور 
مقاومت��ی ش��ده است که در منطقه دس��ت برتر را دارد و 
بیش از نیم میلیون موشک در حجم و اندازه های مختلف 

وکالهک های انفجاری در اختیار دارد.
عطوان نوشت: همانطور که سال ۲۰۱۱ با شکست آمریکا 
و ناگزی��ر شدن این کشور به خروج نیروهایش از عراق، در 
ذهن ها ماندگار و تاریخی شد بعید نیست که سال ۲۰۲۰ 
نیز سال شکس��ت دیروز آمریکا و فرار ش��ش هزار سرباز 
آمریکایی از عراق و سوریه باشد بویژه اینکه ماهیت واقعی 
آمریکا برای مرد عراق برمال شده و دیگر حاضر به پذیرش 

ادامه دخالت های این کشور نیستند. 

یادداشت

مدیرک��ل اداره اوقاف اسالمی و ام��ور مسجداالقصی از 
ورود غیرقانون��ی ح��دود ۳۰ ه��زار شهرک نشین به این 

مسجد مقدس در سال گذشته میالدی خبر داد.
»ع��زام الخطیب« مدیر کل اداره اوق��اف اسالمی و امور 
مسجداالقص��ی اع��الم کرد، طی س��ال ۲۰۱۹، ۲۹۶۱۰ 
شهرک نشی��ن صهیونیست ب��ه صورت غیرقان��ون وارد 
مسجداالقص��ی شده ان��د و این اقدام ب��ا حمایت پلیس، 
نیروه��ای ویژه و عناص��ر اطالعاتی رژی��م صهیونیستی 
ص��ورت گرفت��ه است.الخطی��ب تصری��ح ک��رد، تمامی 
شاخص ه��ا و برآوردها حاک��ی از افزای��ش تعرض ها به 
مسجداالقص��ی دارد و این موضوع ب��ه وضعیت تاریخی 
و قانون��ی کنونی مسجداالقصی به عنوان مسجد اسالمی 
مسلمانان ضربه وارد می کند.وی سپس به مقامات رژیم 
صهیونیست��ی درب��اره استفاده از مسأل��ه مسجداالقصی 
ب��ه عنوان سکویی ب��رای تحق��ق دستاوردهای سیاسی 
و تبلیغ��ات انتخابات��ی هشدار داد و گف��ت، این رفتارها 
احساس��ات میلیون ه��ا مسلم��ان در اط��راف جه��ان را 

جریحه دار می کند.
عزام الخطیب در ادامه بر ُمِصر بودن اداره اوقاف اسالمی 
ب��رای مقابله با تمامی تعرض ها به مسجداالقصی هشدار 

دارد و از فلسطینی ها خواست با وحدت صفوف به مقابله 
ب��ا طمع ورزی ه��ای صهیونیستی علی��ه مسجداالقصی 
بپردازند. تولیت اماکن مق��دس در قدس بر عهده اردن 
است؛ این کشور در سال ۱۹۲۴ و همراه با پایان امپراتوری 
عثمانی سمت مذکور را بر عهده گرفته و در سال ۱۹۸۸ 
»ملک حسین« شاه ساب��ق اردن با قطع ارتباط با کرانه 
باختری اما همچنان سرپرستی مسجداالقصی را در نزد 
اردن نگه داشت. خبر دیگر از فلسطین آنکه »تجمع ملی 
خانواده ه��ای شهدای فلسطینی«از شه��ادت نزدیک به 
۱۵۰ فلسطینی در سال جاری میالدی خبر داد و آماری 

از تعداد شهدا در چهار سال گذشته هم ارائه کرد.
»تجمع ملی خانواده های شهدای فلسطینی« اعالم کرد، 
در س��ال ۲۰۱۹ ، ۱۴۹ فسلطینی در استان های مختلف 
در نتیجه تیران��دازی نظامیان صهیونیست��ی و بمباران 
جنگنده  های این رژیم به شهادت رسیدند که ۷۴ درصد 
آن مرب��وط به نوار غزه است.»محمد صبیحات« دبیرکل 
ای��ن تجمع تصریح ک��رد، در میان شه��دای مذکور ۳۳ 
کودک دیده می ش��ود که تقریبا معادل ۲۳ درصد است 
و در مقایسه با س��ال گذشته پنج درصد افزایش داشته 

است. 

هتاکی ۳۰ هزار شهرک نشین صهیونیست به مسجداالقصی 
رهبر کره شمال��ی به آمریکا هشدار داد در صورت ادامه 
سیاست های خصمانه ب��ا »اقدام شوک آور« پیونگ یانگ 

روبرو خواهد شد.
 »کی��م جونگ اون«، رهبر کره شمالی دیروز اعالم کرد 
دلیل��ی وجود ندارد که کشورش وقف��ه اعمال شده علیه 
آزمایش ه��ای موشکی را ادامه ده��د. رهبر کره شمالی 
گفت��ه کشورش به منظ��ور مقابله ب��ا تجاوزگری آمریکا 
ب��ه توسعه بازداری هسته ای خود ادام��ه خواهد داد، اما 
میزان گسترش برنام��ه تسلیحاتی این کشور به دیدگاه 
آمریک��ا بستگی خواهد داشت. کیم با سرزنش آمریکا به 
دلیل »ع��دم صداقت« در رایزنی ها ب��ر سر رفع بخشی 
از تحریم ه��ا »مطالبات گنگستروار آمریکا« را دلیل عدم 
حص��ول توافق می��ان دو کشور عنوان ک��رد. رهبر کره 
شمالی همچنین گفته هر چ��ه آمریکا بیشتر وقت تلف 
کند، بیشتر »خودش را در برابر قدرت کره شمالی ناتوان 

خواهد یافت.«
کیم گفته که کره شمالی یک »سالح راهبردی جدید« را 
آماده رونمایی دارد و زمان رو به اتمام است، زیرا ممکن 
است پیونگ یانگ به سمت انجام »اقدام واقعی شوک آور« 
گام ب��ردارد. رهبر کره شمالی همچنین خاطرنشان کرد 

کش��ورش دیگ��ر خودش را ب��ه رعای��ت ممنوعیت های 
خودخوانده برای انجام آزمایش موشک های دوربرد ملزم 
نمی دان��د زیرا آمریکا انجام آزمایش ه��ای نظامی با کره 
جنوب��ی را ادامه داده است. رهب��ر کره شمالی وعده داد 
در صورت��ی ک��ه آمریکا دست از رویک��رد خصمانه خود 
برن��دارد به زودی پیونگ یانگ »اقدامی شوک آور« انجام 
خواه��د داد. او تهدید کرد ک��ه پیونگ یانگ به زودی از 
یک »سالح راهبردی جدید« رونمایی خواهد کرد. پیش 
از ای��ن خبرگزاری رسمی ک��ره شمالی گزارش داده بود 
»کی��م« در جلسه ای که دوشنبه برگ��زار شده خواستار 
»اقدام��ات متقابل دپیلماتی��ک و نظامی« برای حراست 
از امنی��ت این کشور شده است. خبرگ��زاری فرانسه به 
نق��ل از رسانه حکومت��ی کره شمالی گ��زارش داد کیم 
این اظه��ارات را پیش از فرا رسی��دن ضرب االجل خود 
ب��ه واشنگت��ن در خص��وص مذاکرات هست��ه ای مطرح 
ک��رده است. رهبر کره شمال��ی در جمع مقام های ارشد 
ح��زب حاک��م در پیونگ یانگ خواستار اتخ��اذ اقداماتی 
برای بازسازی اقتص��اد و »اقدامات متقابل دیپلماتیک و 
نظام��ی برای محافظت از استق��الل و امنیت« کشورش 

شده است. 

هشدار شوک آور کره شمالی به آمریکا 

 اتحادیه های فرانسوی
 بر اعتصابات سراسری بیشتر تاکید کردند

2۰2۰، سال سیاه 
ماکرون 

در حالی ک��ه از دو هفته قب��ل اعتصابات در 
فرانس��ه باعث فلج شدن سیستم حمل و نقل 
ای��ن کشور ش��ده است، ی��ک اتحادیه بزرگ 

فرانس��وی خواستار اعتصاب��ات بیشتر در ماه 
جاری شد.

اتحادی��ه سرسخ��ت CGT )کنفدراسی��ون 
عموم��ی ک��ار( در فرانس��ه دی��روز خواستار 
اعتصابات بیشت��ر در این کشور در ماه ژانویه 
۲۰۲۰ شد. این فراخوان در حالیست که پس 
از دو هفته اعتصاب��ات سراسری اتحادیه های 
ک��اری و تجاری در فرانس��ه، امانوئل ماکرون 
رئی��س جمهور این کشور اخی��را قول داد که 

سیست��م بازنشستگی جدید خ��ود را بازبینی 
کند.ماک��رون در سخنرانی خ��ود در روز سه 
شنب��ه به مناسبت آغاز سال نو میالدی گفت 
انتظار دارد دولت سریعا راهی برای مصالحه با 
اتحادیه ها در زمینه اصالحات جدید پیدا کند 
با این حال قرار نیس��ت از اصول اساسی این 

طرح عقب نشینی کامل صورت بگیرد. 
اتحادیه های کاری فرانسه کنار گذاشته شدن 
کامل سیستم جدید بازنشستگی را خواستارند. 

اعتراض به ط��رح ماکرون از چند هفته پیش 
موج��ب اعتصاب گست��رده در بخش حمل و 
نق��ل این کشور شده است. این اعتصاب ها که 
طوالنی تری��ن وقفه در بخش حمل و نقل این 
کشور از اواسط ده��ه هشتاد میالدی در این 
کشور را موجب شده، یک آزمون مهم در باره 
توانایی های ماک��رون در اجرای تعهداتش در 
ایج��اد اصالحات در فرانسه بعد از به روی کار 
آمدن در سال ۲۰۱۷ به حساب می آید.یکی 

از بنده��ای اصلی این سیست��م افزایش سن 
بازنشستگ��ی از ۶۲ سال ب��ه ۶۵ سال است. 
ماکرون همچنین در صدد است که در قانون 
جدی��د حقوق ماهیانه کارگ��ران بازنشسته را 
کاهش دهد.»فیلی��پ ماتینزم رئیس اتحادیه 
 BFM در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CGT
ب��ا اشاره ب��ه سخنرانی ماک��رون گفت: »این 
سخن��ان را من هزار بار شنی��ده ام. من هنوز 

هیچ چیز جدیدی در موضع دولت ندیده ام.

گزارش

همزم��ان با تشدی��د اعتراض های مردمی ب��ه دخالت های 
آمریک��ا، ائتالف سائرون در پارلمان ع��راق، ضمن انتقاد از 
اق��دام دولت های پیشی��ن در امضای توافقنام��ه امنیتی با 
واشنگت��ن، تاکید کرد که لغو ای��ن توافقنامه تنها از کانال 

تشکیل دولت جدید در عراق میسر می شود.
»ری��اض المسع��ودی« نماینده ائتالف »سائ��رون« عراق به 
اقدام دولت های پیشین عراق در امضای توافقنامه راهبردی 
ب��ا دولت آمریکا انتقاد کرد و گفت که فراکسیون »االحرار« 
وابسته به جریان صدر همواره این توافق نامه را رد کرده، زیرا 
امتیازات سیاسی و اقتص��ادی و امنیتی زیادی به واشنگتن 
داده اس��ت.وی در گفت وگو با پایگ��اه خبری »المعلومه« با 
اشاره به قانون اساسی عراق، تصریح کرد: دولت کنونی عراق 
به دلیل آنکه، امروز یک دولت پیشبرد امور است، نمی تواند 
مسئولی��ت توافق امنیتی امضاء شده با ط��رف آمریکایی را 
برعه��ده گیرد. لذا باید منتظر دول��ت جدید عراق بود تا در 
این ب��اره تصمیم گیری کند و اقدام��ی سیاسی و بین المللی 
ب��رای پایان دادن به توافق نامه امنیت��ی امضا شده با آمریکا 
صورت گیرد.المسع��ودی گفت: پارلمان نمی تواند تصمیمی 
درب��اره توافق های بین المللی اتخاذ کن��د و نقش نظارتی و 
قانون گ��ذاری درباره لوایحی که از س��وی دولت مرکزی به 
آن ارائه می شود، دارد. لذا اخراج نیروهای آمریکایی از عراق 
پس از تجاوزهای صورت گرفته علیه الحشد الشعبی، نیازمند 
ی��ک حکم حکومتی و دولتی است نه پارلمانی. در این میان 
اتحادی��ه علمای مسلم��ان در استان »دیال��ی« از راه اندازی 
پویش مردمی »انا عراقی« ب��رای اخراج نیروهای آمریکایی 
از عراق خبر داد.»جب��ار المعموری« رئیس اتحادیه علمای 
مسلمان در گفت وگو با پایگاه خبری »المعلومة« توضیح داد: 

این اتحادیه پویش مردمی تحت عنوان »من عراقی هستم« 
را برای اخراج نیروه��ای آمریکایی از کشور و پایان دادن به 
حضور هزاران سرباز آمریکا در پایگاه های نظامی در شمال و 
غرب و مرکز عراق به راه انداخته است.نام این پویش مردمی 
»م��ن عراقی هست��م« است و دلیل این نامگ��ذاری، ادعای 
برخی مقامات آمریکای��ی و رسانه های وابسته به آنها مبنی 

بر اینک��ه تحصن کنندگان مقابل سف��ارت آمریکا در بغداد 
از ای��ران دستور می گیرند و وابسته ب��ه این کشورند، است.

صدها نفر از م��ردم عراق که از روز سه شنبه در اعتراض به 
تجاوز هوایی آمریکا به مقرهای الحشد الشعبی مقابل سفارت 
آمریک��ا تجمع کرده بودند، با وج��ود تشدید تدابیر امنیتی، 
ب��رای دومین روز متوالی به تحصن خود ادامه دادند.شماری 

از م��ردم عراق دی��روز برای دومی��ن روز متوالی برای نشان 
دادن اعتراض خود به حمله اخیر آمریکا به نیروهای الحشد 
الشعب��ی،  راهی سفارت آمریکا شده ان��د. خبرگزاری رسمی 
عراق )واع(، ا با اشاره به تداوم تحصن معترضان عراقی مقابل 
سفارت آمریکا، از مجروح شدن شمار دیگری از حاضران در 
این تحصن به دلیل شلی��ک گازهای اشک آور از سوی این 
سفارتخانه خبر داد. شبکه »فاکس نیوز« به نقل از مقام های 
آمریکا خبر داد، در بحبوحه ناآرامی ها در عراق احتمال اعزام 
و استقرار ۴۰۰۰ نظامی دیگر این کشور به منطقه غرب آسیا 

طی چند روز آینده وجود دارد.
با شدت گرفت��ن احساسات ضد آمریکایی در عراق به دنبال 
حمل��ه هوایی روز یکشنبه واشنگت��ن علیه سازمان »الحشد 
الشعبی« ک��ه روز سه شنبه به برپایی تظاهرات بزرگ مردم 
عراق مقابل سفارت واشنگتن در بغ��داد انجامید، وزیر دفاع 
آمریک��ا از اعزام ۷۵۰ نظامی ای��ن کشور به منطقه خبر داد. 
در ای��ن می��ان »منار عبدالمطل��ب« عضو ائت��الف البناء در 
گفت وگو ب��ا پایگاه خبری المعلومه دولت بغ��داد را ملزم به 
قطع روابط سیاسی و اقتص��ادی با هر کشور حامی حمالت 
آمریک��ا علیه مواضع الحشد الشعبی در االنبار خواند و گفت: 
الحشد الشعبی بخشی از سیستم امنیتی عراق است و سکوت 
وزارت خارجه در قبال آن غیرقابل توجیه است و پارلمان هم 
در قبال ای��ن جنایت موضع خواهد گرفت. همچنین کتائب 
حزب اهلل عراق، سفارت آمریکا در بغداد را سفارت جاسوسی 
دانست و از نمایندگان عراقی خواست، قانون اخراج نظامیان 
آمریکایی را سریع تر تهیه و تصویب کنند. الزم به ذکر است 
حشدالشعب��ی خواستار پایان تحصن م��ردم در برابر سفارت 

آمریکا برای برقراری امنیت و نظم در کشور شد. 
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اعتراض عراقی ها به تجاوزات آمریکا به پایگاه حشد الشعبی ادامه دارد

درخواست لغو توافق نامه امنیتی بغداد-واشنگتن


