
ترکی�ه: یک منب��ع در وزارت خارجه ترکیه گفت 
که »مولود چاووش اوغلو« وزیر خارجه این کش��ور 
با »س��رگئی الوروف« همتای روس��ی خود تلفنی 
گفت وگو و اوضاع س��وریه، لیبی و عراق را بررس��ی 
کرد. خبرگزاری اس��پوتنیک به نق��ل از این منبع 
گ��زارش کرد ک��ه وزرای خارجه روس��یه و ترکیه 
آخرین تحوالت منطقه را مورد بررسی قرار دادند.

مقدونیه ش�مالی: زوران زائف س��ه م��اه مانده به 
انتخابات از س��مت نخست وزیری مقدونیه شمالی 
کناره گیری کرد. در پی رد مذاکرات الحاق مقدونیه 
ش��مالی به اتحادیه اروپا از سوی فرانسه، این مقام 
به شدت منزوی شده و از سمتش به عنوان نخست 

وزیر این کشور حوزه بالکان استعفا داد.

اردن: مردم اردن در اعتراض به واردات گاز از رژیم 
صهیونیس��تی دس��ت به تظاهرات زدند. تظاهرات 
کنندگان خواستار لغو فوری این قرارداد و مجازات 
تمامی کس��انی ش��دند ک��ه در امضای آن دس��ت 
داشته اند. آن ها همچنین خواستار مداخله مجلس 

نمایندگان اردن برای لغو این قرارداد شدند.

کره جنوبی: وزیر دفاع آمریکا اظهار کرد، این کشور 
از سرگیری رزمایشهای نظامی مشترک خود با کره 
جنوبی را که به حال تعلیق در آمده اند، بسته به اینکه 
اقدام بعدی کره ش��مالی چط��ور خواهد بود، در نظر 
دارد.مارک اس��پر، وزیر دفاع آمریکا این اظهار نظر را 
در جریان مصاحبه  با ش��بکه ام اس ان بی سی و بعد از 
آن که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در سخنرانی 
مخصوص سال نوی میالدی خود تهدید به رونمایی 

از یک "سالح  راهبردی جدید" کرد، مطرح کرد.

ذرهبین

فاتح پیروزی ها 
 

دونال��د ترام��پ رئیس جمه��ور آمری��کا در صفحه 
شخصی اش با قرار دادن پرچم آمریکا ادعای پیروزی 
س��ر داد. وی در ژستی وقیحانه از ترور سردار قاسم 
س��لیمانی خبر داد. ترامپ برآن بود تا چنان نشان 
دهد که توانس��ته ب��رای آنچه امنی��ت آمریکایی ها 
می نامد گامی مهم ب��ردارد و خود را فاتحی بزرگ 
معرفی نماید. همزمان با اوف محافل رسانه ای غربی 
نیز با واژگانی همچون کشته شدن سردار ایرانی در 
عملیات آمریکا در عراق و نیز پیش دس��تی ترامپ 
برای جلوگیری از جنگ تالش کردند تا تروریس��م 
دولت��ی آمریکا را پنهان و ژس��ت ی��ک پیروز برای 
ترام��پ ایجاد کنند. این ظاهر س��ازی آمریکایی در 
حالی صورت گرفته اس��ت که زمان زیادی نگذشت 
که واکنش های جهانی به این اقدام آمریکا جش��ن 
ترام��پ را به عزا مبدل کرد. از س��ناریوهای آمریکا 
ایجاد ش��کاف درون ای��ران و نیز میان ایران و عراق 
بود اما ملت قدرش��ناس ایران در تقدیر از زیباترین 
س��ردار فریاد وحدت س��ر داده و با مرگ بر آمریکا 
تاکی��د کردند که حاضر به دس��ت کش��یدن از راه 
سردارش��ان نیس��تند و انتقام او را چنانکه رهبری 
گفتند س��خت خواهند گرفت. همزم��ان عراق نیز 
ب��ه صحنه خش��م از آمریکا و حمایت از س��ردار به 
پا خواس��ت چنانکه محافل رسانه ای غربی که سعی 
داشتند از جشن و پایکوبی بعثی ها به عنوان جشن 
مردم عراق بهره برداری کنند با ناکامی همراه شدند. 
ام��ا نکته مهم آنکه ترامپ که می خواس��ت خود را 
قهرمان مردم آمریکا معرفی کند با واکنشی متفاوت 
در میان آمریکایی ها مواجه ش��د چنانکه بس��یاری 
از شخصیت های سیاس��ی و نظامی و افکار عمومی 
آمریکا تاکید کردند ک��ه ترامپ با این اقدام ناامنی 
را ب��ه مردم آمریکا تحمیل کرده اس��ت. آنها گفتند 
ک��ه دیگر جایی برای س��ربازان آمریکایی در جهان 
وج��ود ندارد و ه��ر لحظه باید چش��م انتظار انتقام 
سخت ایرانیان باش��یم. نکته دیگر نوع واکنش های 
جهانی به ترور س��ردار بود. مقامات و شخصیت های 
بسیاری از کشورهای جهان اقدام آمریکا را تروریسم 
دولتی دانس��ته و آن را محکوم کردند. در بس��یاری 
از کشورها از جمله پاکس��تان، هند، نیجریه و... در 
غم و اندوه ترور س��ردار و محکومیت جنایت آمریکا 

تظاهرات مردمی برگزار شد. 
واکنش ها در ایران، منطقه و جهان نشان داد که غم از 
دست دادن سردار وصف ناپذیر سنگین است اما یک 
پیام مهم را به سراس��ر جهان مخابره کرد و آن اینکه 
راه سردار بی پایان است و او فاتح قلب هاست و هرگز 
پایان ندارد و دشمنانش جز شکست و زبونی سرنوشتی 
نخواهند داشت. آری سردار، فاتح تمام پیروزی هاست. 

دیدگاه

مخالفت پارلمان لیبی با طرح اردوغان 
پارلمان لیبی که از س��وی مجامع بین المللی به رسمیت شناخته شده توافق 
نظامی میان دولت وفاق ملی این کشور و ترکیه را به رای گیری گذاشت و در 
نهایت نمایندگان به لغو آن رای دادند. قانونگذاران در مجلس ملی نمایندگان 
لیبی یک نشس��ت اضطراری تش��کیل دادند و به بررس��ی مسائل مربوط به 
هم��کاری نظامی طرابلس و آنکارا پرداختند. همچنین پارلمان خواس��تار آن 
شد که پرونده فائز السراج، رئیس دولت وفاق ملی، و همه دیگر افرادی که در انعقاد 
چنین توافقی با ترکیه همکاری داشتند برای تحقیقات بیشتر به دادستان کل کشور 
ارسال گردد. پیشتر پارلمان ترکیه توافق همکاری نظامی میان آنکارا و طرابلس را به 
تصویب رسانده بود که به موجب آن آنکارا برای تقویت نظامی دولت وفاق ملی لیبی 
مس��تقر در طرابلس که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و به محاصره 

نیروهای خلیفه حفتر درآمده است نیروی نظامی به آنجا اعزام کند.

سوریه از حق خود درباره ادلب کوتاه نمی آید
نماینده دائم سوریه در سازمان ملل تأکید کرد این کشور هرگز از حق خود 

درباره آزادی ادلب از دست تروریست ها کوتاه نمی آید.
بشار الجعفری در نشست شورای امنیت گفت: بدترین نفاق و درویی این است 
که ش��ورای امنیت امروز اوضاع انسانی در سوریه را به درخواست کشورهایی 
بررسی کند که بخش هایی از خاک سوریه را اشغال کرده اند و مردم سوریه را 
تحریم و به حمایت از تروریس��ت ها ادامه می دهند و نفت س��وریه را غارت می کنند. 
الزم به ذکر اس��ت بشار الجعفری گفت: برخی اعضای شورای امنیت به ویژه آمریکا، 
فرانسه، انگلیس، آلمان و بلژیک در مبارزه با تروریسم شکست خوردند و کشورهای 
اتحادیه اروپا همچنان با پرونده تروریست ها به شکلی غیرمسئوالنه برخورد می کنند. 
آن ها با بازگرداندن تروریس��ت ها به کشورهایش��ان مخالفت ک��رده و اقدام ترکیه را 

درباره انتقال تروریست ها از ادلب به لیبی نادیده می گیرند.

تحرکات آمریکا در خاورمیانه نگران کننده است
رئیس جمهوری چچن در واکنش به حمله آمریکا به فرودگاه بغداد که منجر به 
شهادت سردار قاسم سلیمانی فرمانده شهید نیروی قدس شد، گفت: اقدامات 
آمریکا در خاورمیانه بش��دت نگران کننده اس��ت و هیچ کس��ی نمی تواند در 
قبال آن بی تفاوت بماند.  رمضان قدیروف که از معدود سیاستمداران مسلمان 
روس��یه و دارای محبوبیت و اعتبار در س��طح فدرال روسیه است، روز شنبه در 
کانال تلگرامی خود خاطرنشان کرد که در بغداد ژنرال قاسم سلیمانی فرمانده نیروی 
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی به شهادت رسیده است. قدیروف که از سه سال 
پیش در فهرست تحریم های آمریکا قرار گرفته است یاداوری کرد که پنتاگون حمله 
به فرودگاه بغداد منجر به شهادت سلیمانی و جمعی از همراهان را پذیرفته و بسیاری 
از سیاس��تمداران از جمله مقامهای سازمان ملل این اقدام واشنگتن را محکوم کردند. 

وی افزود: هیچکس نمی تواند در برابر این اقدامات آمریکا بی تفاوت بماند. 

علی تتماج 

تروریسم دولتی آمریکا بار دیگر جنایتی بزرگ را رقم زد. 
آمری��کا با نق��ض تمام قوانین بین الملل��ی در خاک عراق 
اقدام به ترور س��ردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و 
ابومهدی المهندس معاون حشدالشعبی کرد. این ترورسیم 
آش��کار دولتی با ادعای مقابله با تروریسم در حالی صورت 
گرفته است که جهانیان اذعان دارند قربانیان این ترور، در 
صف اول مبارزه با تروریسم بوده اند و این خود واهی بودن 

ادعای آمریکا را آشکار می سازد. 
در این میان یک سوال اساسی مطرح است که با توجه به 

ترورهای صورت گرفته آینده مقاومت چه خواهد شد؟ آیا 
مقاومت با ضعف و حاش��یه نشینی مواجه می شود؟ آنچه 
از سوی محافل رس��انه ای و سیاسی آمریکایی مطرح می 
ش��ود آن است که با ترورهای صورت گرفته عمال مقاومت 
با ضعف همراه شده و توان تکرار دوران گذشته را نخواهد 
داش��ت. این ادعا در حالی مطرح ش��ده ک��ه در مقابل آن 
م��روری بر تحوالت منطق��ه و مقاومت نکات قابل توجهی 
را نش��ان می دهد. زمانی در ایران طی دوران دفاع مقدس 
فرماندهان بزرگ نظامی ایران همچون همت، باکری، جهان 
آرا، بابایی و.... به ش��هادت رس��یدند اما توان نظامی ایران 
نه تنها تقلیل نیافت بلکه مردانی همچون سردار سلیمانی 
را پرورش داد. س��ردار تهرانی مقدم پدر موشکی ایران به 
ش��هادت رس��ید و برخالف تصور غرب، پیشرفت در توان 
موشکی ایران متوقف نشد و حتی بر برد موشک ها افزوده 
و دقت آنها بیشتر شد. در حوزه هسته ای نیز ترور احمدی 

روشن هاف شهریاری ها به شهادت رسیدند و روند هسته ای 
ایران متوقف نش��د و دس��تاوردهای هسته ای هر روز ابعاد 
جدیدتری گرفته است. در افغانستان احمد شاه مسعود از 
مبارزه مقاومت به ش��هادت رسید و جایش افرادی آمدند 
که امروز تیپ فاطمینون را به عنوان مدافع حرف تشکیل 
داده اند. در لبنان عباس موس��ی به دس��ت صهیونیست ها 
به ش��هادت رسید و برخالف تصورات همگان، سید حسن 
نصراهلل حزب اهلل را به نیروی اول مقاومت در منطقه مبدل 
ساخت که خواب را از چشمان صهیونیست ها ربوده است. 
در لبنان عماد مغنیه به شهادت رسید اما حاصل خونش، 
هزاران نیروی مقاومت حزب اهلل ش��د که در طول سالهای 
اخیر در صف اول مبارزه با تروریسم در سوریه قرار دارند. 
در عراق نیز ش��هادت افرادی همچون شهید صدر، حکیم 
پایان راه مقاومت نبوده و امروز حشدالش��عبی و حزب اهلل 
عراق ب��ه عنوان محور مقاومت مردم��ی در صحنه حضور 

دارند. در فلس��طین ش��یخ احمد یاسین، فتحی شقاقی به 
ش��هادت رس��یدند و حاصل خون آنها گروه های مقاومتی 
همچ��ون حماس و جهاد اس��المی ش��د که خ��واب را از 

چشمان دشمن صهیونیستی ربوده است. 
با توجه ب��ه این حقایق می توان گفت که ش��هادت افرادی 
همچون سردار سلیمانی و یا مهدی المهندس نه به معنای 
تضعیف مقاومت بلکه خون تازه ای در رگ های مقاومت است 
که ابعاد جدیدی از تحوالت منطقه را رقم خواهد زد. جهانیان 
اذعان دارند که س��ردار سلیمانی مکتبی را به پا کرده است 
ک��ه محور آن را پیوند میان آزادی خواهان جهان تش��کیل 
می دهد چنانکه امروز در بسیاری از نقاط جهان در غم فراغ 
او و محکومیت تروریسم دولتی آمریکا تظاهرات مردمی برپا 
شده است. بر این اساس به صراحت می توان گفت که آینده 
منطقه در دس��تان مقاومت است که خاورمیانه ای بزرگ بر 

اساس الگوی مقاومت را رقم خواهد زد.  

یادداشت

موشک ها و سالح ها برای پاسخ به تروریست های آمریکایی آماده است

مردم عراق خواستار تصویب قانون اخراج آمریکا 

تاکید کره شمالی بر صلح ناپذیر بودن آمریکا
 روزنامه رس��می کره ش��مالی دیروز ضمن دور از ذه��ن خواندن صلح با 

آمریکا نوشت، توهم صلح با دشمن موجب خود ویرانگری است.
به نوش��ته روزنامه "رودونگ س��ینمون"، ارگان رسمی حزب حاکم کره 
شمالی در سرمقاله اش نوشت، توهم صلح با دشمن و امید به لغو تحریم 

ها به خود ویرانگری منتهی خواهد شد. 
رودونگ س��ینمون افزود، مردم کره ش��مالی باید از طریق خوداتکایی و 
روحیه انقالبی فش��ار تحریم ها را دفع کنند.این روزنامه از اعضای حزب 
حاکم و کارگران کره ش��مالی خواس��ت، از اتکا به دیگران دست بردارند 
و ب��ه دنبال راه هایی برای انجام دگرگونی و انقالب از طریق تالش های 
خودش��ان باشند. رودونگ س��ینمون همچنین از تشدید فشار نیروهای 
دشمن برای مسدود کردن همه راه های تامین دفاعی، اقتصادی، ساخت 
و ساز و زندگی روزمره مردم نوشت و افزود، آمریکا با تالش برای تضعیف 

حکومت کره شمالی، مذاکره را از بین برد.
 این کش��ور نم��ی تواند منتظر لغو تحریم ها باش��د بلک��ه باید توانایی 
خنث��ی کردن این تحریم ه��ا را تقویت کند. "کی��م جونگ اون"، رهبر 
کره ش��مالی، چهارش��نبه پیش از خاتمه تعلیق آزمایش های موشکی و 
هسته ای این کش��ور و تولید تسلیحات راهبردی جدید خبر داد. پیش 
از این پیونگ یانگ خواس��تار برداشتن تحریم های واشنگتن و سازمان 
ملل علیه این کشور پیشاپیش دومین دیدار سران آمریکا و کره شمالی 
در اواخر این ماه ش��د و تاکید کرد تحریم و مذاکره با یکدیگر همخوانی 

ندارن��د.
 بهب��ود رواب��ط و تحریم ها نمی توانند در کنار هم ق��رار گیرند اگر پایه 
بهبود روابط ، احترام و اعتماد متقابل باش��د، می توان گفت که اس��اس 
تحریم ها نیز خصومت و مقابله است برای کره شمالی که با اتکا به خود 

توسعه می یابد، هیچ تحریمی عملی نیست.
این روزنامه پیش��نهاد 'نخس��ت غیر اتمی شدن ش��به جزیره کره سپس 
کاه��ش تحریم' را م��ورد انتقاد ق��رار داد و تاکید کرد ط��رف ها باید با 

عملکرد واقعی نسبت به حسن نیت کره شمالی واکنش نشان دهند.

»التح« در کنترل ارتش سوریه 
ارتش سوریه دیروز اعالم کرد که پس از عقب راندن تروریست ها، موفق 
ش��ده است منطقه مس��کونی »التح« در ریف ادلب را به کنترل خود در 

آورد.
این ش��هرک در ۴۵ کیلومتری ش��هر اصلی در منطق��ه »کاهش تنش« 
در ادل��ب قرار دارد. س��رهنگ »منذر داش��ر« از ارتش س��وریه در جمع 
خبرن��گاران گفت که افراد مس��لح به بمباران روس��تاها و ش��هرها ادامه 
می دهن��د.  او افزود ک��ه در جریان درگیری مقادیری س��الح و مهمات 
پیدا ش��د که بخش��ی از آن را در نزدیکی برج مراقبت ترکیه در منطقه 
صورمان قرار دادیم و این هم یک توپخانه بزرگ با کالیبر ۳۰۰ میلی متر 
است. سرهنگ داشر همچنین گفت که چند روز پیش افراد مسلح سعی 
داشتند حمالتی را به این شهر انجام دهند از جمله اینکه از خودروهای 
بمب گذاری ش��ده و انتحاری اس��تفاده کنند که هم��ه این حمالت را با 

موفقیت دفع کردیم. 
خبرگزاری اس��پوتنیک نیز گزارش داد که سربازان سوریه نمونه هایی از 
س��الح ها و مهمات به جا مانده از افراد مس��لح را به خبرنگاران نمایش 
دادن��د ک��ه در میان آن ها خودروه��ای مملو از مواد منفج��ره نیز دیده 
می ش��د. در همین حال نشس��ت اعضای ش��ورای امنیت س��ازمان ملل 
درباره وضعیت س��وریه و کمک های بش��ر دوس��تانه به این کشور بدون 
هیچ پیش��رفتی پایان یافت.اعضای شورای امنیت در جلسه ای با حضور 
رزم��اری دیکارلو، معاون امور سیاس��ی دبیرکل س��ازمان ملل و مارک 
لوکوک، معاون دبیرکل در امور بشردوستانه رایزنی های جدیدی درباره 
س��وریه انجام دادند که بر وخامت ش��رایط در ادلب و آینده کمک های 
بش��ر دوس��تانه ای که از مرزها وارد شده و کار انتقال آنها هفته آینده به 
اتمام می رس��د، تمرکز داشت اما پیش��رفتی در این زمینه حاصل نشد. 
نشس��ت اول شورای امنیت که پشت درهای بسته و به درخواست لندن 
و پاریس برگزار ش��د، دو ساعت ادامه داش��ت و در این نشست رزماری 
دیکارلو، معاون امور سیاس��ی دبیرکل س��ازمان مل��ل و مارک لوکوک، 

معاون او در امور بشردوس��تانه صحبت کردند.

تشکیل دولت متخصصان لبنان به زودی
رئیس جمهوری لبنان با بیان اینکه تالش ها برای تش��کیل دولت جدید 
با چهره های متخصص ادامه دارند، ابراز امیدواری کرد که این دولت طی 
روزهای آتی تش��کیل ش��ده و اعتماد موجود در داخل و خارج از کشور 

را تقویت کند.
 میشل عون، رئیس جمهوری لبنان در جریان استقبال از هیئت موسسه 
تبلیغاتی مارونی به ریاس��ت ش��ارل جورج الحاج اظهارات مذکور را ایراد 
کرد.در ابتدای این دیدار الحاج ضمن تبریک سال نوی میالدی برای عون 
آرزوی سالمتی کرد تا کشور و ملت را هدایت کند و این روزهای دشوار را 
پش��ت سر بگذارد.وی خطاب به عون گفت: شما می دانید که مردم لبنان 
در س��ایه نگرانی ها از نبود نقدینگ��ی و افزایش نرخ بیکاری از آینده خود 
بیم دارند.رئیس جمهوری لبنان هم آغاز س��ال ۲۰۲۰ و صدمین سالروز 
تأس��یس کش��ور لبنان را تبریک گفت و اعالم کرد، در سال های اخیر به 
ویژه در سطح مالی و معامله با دالر چندین عمل اشتباه رخ داده که کشور 
را به این مرحله از بحران رسانده است. لبنان تقریباً تنها کشوری است که 
در داخل ب��ا ارز خارجی معامله می کند.وی ابراز امیدواری کرد که دولت 
جدید به فراهم شدن فضای مثبتی به ویژه با کشورهایی که تمایل دارند 
به لبنان کمک کنند، نقش داش��ته باشد.عون با بیان اینکه تالش ها برای 
تش��کیل دولت جدید با چهره های متخصص ادام��ه دارند، گفت، امیدوار 
است این دولت طی روزهای آتی تشکیل شده و اعتماد موجود در داخل 
و خارج از کش��ور را تقویت کند. رئیس جمهوری لبنان تأکید کرد، آنچه 
اخیرا داخل کش��ور رخ داده دشواری بزرگی است و ما باید از این شرایط 
و بحران اقتصادی کنونی خارج شویم. مردم لبنان که اخیراً علیه وضعیت 
موجود قیام کرده اند، حق دارند. من همیش��ه این حق را تأیید کرده  و از 
مردم خواسته ام که در خیابان ها بمانند تا بتوانیم در سایه ناتوانی در ادامه 
راهی که قبال حاکم بود، تغییراتی ایجاد کنیم. میش��ل عون گفت، طرح 
اقتصادی مک کنزی سناریویی واقعی از توسعه بخش های تولیدی لبنان، 
تأمین فرصت های شغلی و کاهش واردات ارائه می دهد و ما فورا براساس 

این طرح کار خود را آغاز خواهیم کرد.

گزارش

مراس��م تش��ییع پیکر ش��هدای مقاومت در سیل جمعیت 
میلیون��ی عراقی ها در حالی صورت گرفت که مطالبه مردم 
و جریان های سیاس��ی تصویب قانونی برای پایان توافقنامه 

امنیتی بغداد-واشنگتن و اخراج آمریکا بوده است. 
این روزها عراق از ش��یعه و سنی همه و همه یک خواسته 
را مطرح می س��ازند و آن اینکه راه رس��یدن کشورشان به 
ارام��ش و امنیت اخراج آمریکا و تعطیلی س��فارتخانه این 
کش��ور است. ترور س��رداران مقاومت ابعاد جدیدی به این 
مطالبه مردمی داده اس��ت. همزمان با خواست مردم، شیخ 
»خالد الم��ال« رییس جماعت علمای اهل س��نت عراق با 
اش��اره به شهادت سپهد »قاس��م سلیمانی« از سوی ارتش 
آمریکا تاکید کرد : پارلمان عراق باید قانونی را تصویب کند 
ک��ه به موجب آن نیروهای آمریکایی از این کش��ور اخراج 
شوند.ش��یخ خالد المال خاطر نشان کرد که این جنایت رخ 
داده به همگان ثابت کرد که کاخ سفید را مجموعه از گروه 
های "راهزن" تشکیل می دهد که در تالش هستند بر امور 
کش��ورها و منابع آنان مسلط شوند.رییس جماعت علمای 
اهل س��نت عراق با تاکید بر اینکه آمری��کا حاکمیت ملی 
عراق را نقض کرده است، گفت: عراق دارای دولت، پارلمان 
و حاکمیت ملی اس��ت و اقدام آمریکایی ها به معنای نقض 
حاکمی��ت ملی عراق ب��ود و »ع��ادل عبدالمهدی« هم در 

سخنان خود بر این موضوع تاکید کرد.
در همی��ن حال جنبش النجباء ع��راق از آمادگی نیروهای 
این جنبش برای پاس��خ به آمریکا به دنبال شهادت سردار 
سلیمانی به دست نظامیاتن تروریست این کشور خبر داد. 
فرمان��ده نظامی جنب��ش نجباء در بیانیه ای ش��دید اللحن 
وعده داد که انتقام خون ش��هیدان س��لیمانی و المهندس 
را خواهند گرفت. مسئول نظامی این جنبش گفت: »قافله 

جهادی که این دو ش��هید ب��زرگ آن را فرماندهی کردند، 
با هجرتش��ان متوقف نخواهد ش��د؛ چرا ک��ه هدف آن در 
راس��تای زوال پایگاه های شوم ش��ما و دست نشانده ی شما 
اس��رائیل، ثابت خواهد بود«. همچنین »جاس��م البیاتی« 
نماینده س��ابق پارلمان عراق با اش��اره به وجود فشارهای 
خارجی بر این پارلمان و دودس��تگی موجود در آن درباره 
پیش نوی��س قانون اخراج نظامیان آمریکایی از خاک عراق، 
گفت: تظاهرات های مردمی و فش��ار ملت ع��راق، تنها راه 

اخراج این نظامیان است.
 وی در گفت وگ��و با پایگاه خبری »المعلومه« تصریح کرد: 
آمریکا بر گروه های کردی و س��نی در پارلمان فشار خواهد 
آورد ت��ا مانع تصوی��ب قانون اخراج نظامی��ان آمریکایی از 

خاک عراق ش��وند. پارلمان نیز اکنون به دو دس��ته درباره 
این مسئله تقس��یم شده و به دلیل همین فشارها از اتخاذ 
موضع��ی واحد در قبال مقابله با اش��غالگری آمریکا پرهیز 
می کنند. همچنین فراکس��یون پارلمانی وابسته به جریان 
صدر در ادامه واکنش ها به حمله آمریکا و ش��هادت دو تن 
از س��ران مقاومت ای��ران و عراق گف��ت، »موضع ما مقابل 
اش��غالگران آمریکایی ثابت اس��ت«. »حم��د اهلل الرکابی« 
سخنگوی فراکس��یون پارلمانی سائرون -وابسته به جریان 
صدر- امروز ش��نبه همزمان با تشییع شهدای حمله اخیر 
آمری��کا در بغداد گفت، »طرح مقاومت مقابل اش��غالگران 
امریکای��ی، موضعی ثابت نزد ما و همه احزاب ملی اس��ت. 
همه این اش��غالگری را رد می کنند«. سخنگوی فراکسیون 

س��ائرون گفت: اقدام جنایتکارانه آمری��کا، نقض حاکمیت 
عراق اس��ت«. خبر دیگر از عراق آنکه س��خنگوی سازمان 
پیم��ان آتالنتی��ک ش��مالی از تعلی��ق هم��ه ماموریتهای 
آموزشی این سازمان در عراق خبر داد.همزمان با برگزاری 
مراسم تش��ییع پیکر شهیدان قاسم س��لیمانی و ابومهدی 
المهندس ، منابع رس��انه ای با انتشار تصاویری از بازگشت 
بالگردهای آمریکایی به آس��مان بغ��داد و پرواز آنها بر فراز 
چند منطقه این ش��هر، خبر دادند. ی��ک مقام آمریکایی از 
کاهش عملیات های ائتالف آمریکایی موسوم به ضد داعش 
در ع��راق به دالیل امنیتی خب��ر داد. در این میان نماینده 
س��ابق پارلمان عراق با اش��اره به فش��ارهای خارجی علیه 
پارلمان گفت که تنها راه تصویب قانون اخراج اش��غالگران 
آمریکایی از خاک کش��ورش، فش��ار مردمی است. شورای 
امنیت ملی عراق حمله تروریس��تی آمریکا و نقض تمامیت 
ارضی این کش��ور را محک��وم کرد و گفت ع��راق تدابیر و 
تصمیم ه��ای الزم برای حفظ ش��رافت، امنیت و حاکمیت 

خود اتخاذ می کند.
 از سوی دیگر الحشد الشعبی بامداد شنبه گزارش رسانه ها 
درباره هدف قرار گرفته ش��دن تعداد از فرماندهان خود را 
تکذیب و اعالم کرد که گروه پزش��کی الحش��د در ش��مال 
بغداد هدف حمله هوایی قرار گرفت. از سوی دیگر فرمانده 
نظامی حزب اهلل عراق خواستار ثبت نام برای انجام عملیات 
شهادت طلبانه علیه »نیروهای اشغالگر« شد.خبر دیگر آنکه 
وزارت دف��اع دانمارک اعالم کرد که به دالیل امنیتی همه 
فعالیت های آموزش��ی و نظامی خ��ود را در عراق به حالت 
تعلیق درآورده اس��ت. همچنین کلیه کارمندان آمریکایی 
ش��رکت های نفتی بصره در پی هش��دار سفارت آمریکا در 

بغداد، عراق را ترک کردند.

آینده مقاومت 

مهسا شاه محمدی 
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