
فرانس�ه: روزنامه لوپاریزین در صفحه شخصی خود 
درفضای مجازی )توئیت��ر( از ادامه اعتصاب در بخش 
حم��ل و نقل فرانس��ه در اعت��راض به اص��اح نظام 
بازنشستگی از سوی امانوئل مکرون رئیس جمهور این 
کشور خبر داد. این روزنامه با انتشار نقشه ترافیک کنونی 
در جاده های فرانسه نوشت در جاده های فرانسه ترافیک 
س��نگین از سرگرفته شد. در حال حاضر بیش از ۳۰۰ 
کیلومتر ترافیک در جاده های استان ایل دو فرانس )با 

مرکزیت پاریس در شمال فرانسه( وجود دارد.

مص�ر: وزارت خارج��ه مصر اعام کرد این کش��ور 
چهارش��نبه میزبان نشس��تی درباره لیبی است که 
با مش��ارکت وزرای خارجه فرانس��ه، ایتالیا، یونان 
و قبرس برگ��زار می ش��ود. وزارت خارجه مصر در 
بیانیه ای اعام کرد: چهارش��نبه نشس��ت وزارتی با 
حضور »س��امح ش��کری« وزیر خارجه این کشور و 
وزرای خارجه فرانسه، ایتالیا، یونان و قبرس درباره 

آخرین تحوالت لیبی در قاهره برگزار خواهد شد.

آلم�ان: کرملین اعام کرد آنگا مرکل، صدراعظم 
آلم��ان، ۱۱ ژانوی��ه   )۲۱ دی ماه( ب��رای دیدار و 
گفت گو با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روس��یه، 
به مس��کو سفر می کند. بنا بر اعام کرملین، پوتین 
و م��رکل قرار اس��ت درباره اوضاع س��وریه، لیبی و 

تحوالت خاورمیانه گفت وگو کنند.

کرواس�ی: زوران میانوویچ، نخس��ت وزیر سابق 
و نام��زد حزب سوس��یال دموکرات، ح��زب اصلی 
مخال��ف دولت ب��ه عنوان رئیس جمهور کرواس��ی 
انتخاب شد. براساس نتایج نهایی دور دوم انتخابات 
ریاست جمهوری کرواس��ی که روز یکشنبه برگزار 
ش��د، میانوویچ با کس��ب ۵۲ درصد آرا بر رقیبش 
”کولین��دا گرابار-کیتارووی��چ“ رئی��س جمه��وری 
کرواس��ی از حزب راس��ت میانه اتح��اد دمکراتیک 

کروات پیروز شد.

پاکس�تان: نی��روی دریایی پاکس��تان اع��ام کرد 
ششمین رزمایش دریایی مشترک پاکستان و چین 
با عنوان "محافظان دریا ۲۰۲۰" از امروز در سواحل 
بندر »کراچی« آغاز شد. روابط عمومی نیروی دریایی 
پاکستان با صدور بیانیه ای اعام کرد،این رزمایش با 
هدف افزایش توانمندی برای دفع اقدامات خرابکارانه 
و تبادل قابلیت های حرفه ای میان نیروهای دریایی 

پاکستان و چین برگزار می شود.

ذرهبین

اشغالگری جدید صهیونیست ها 
نیروه��ای رژیم صهیونیس��تی ۱۰۰ ه��زار دونم از 
اراضی فلس��طینی در منطقه "اغوار فلس��طین" را 

تحت تصرف خود درآوردند.
یک مس��ؤول در پرونده اغ��وار )دره ها( در طوباس 
اع��ام ک��رد، نیروه��ای اش��غالگر در ت��اش برای 
پایان دادن به حضور فلس��طین، تس��لط بر اراضی 
فلس��طینی و ممانع��ت آنه��ا از کش��اورزی، ۱۰۰ 
ه��زار دون��م در منطقه اغوار را تح��ت تصرف خود 
درآوردند.در پی طرح های خصمانه یهودی س��ازی 
ب��رای کوچان��دن فلس��طینیان، مقامات اس��رائیل 
عملیات شهرک سازی در کرانه باختری را با نادیده 
گرفتن قطعنامه های بین المللی افزایش داده اند که 
ای��ن قطعنامه ها بر غیرقانونی بودن شهرک س��ازی 
در اراض��ی فلس��طین اش��غالی و توق��ف آن تاکید 
دارند. پیش��تر دفت��ر ملی دفاع از اراض��ی و مقابله 
با شهرک س��ازی وابس��ته به س��ازمان آزادی بخش 
فلسطین تاکید کرده بود، طرفداری دولت آمریکا از 
مقامات رژیم صهیونیستی، آنها را به ادامه طرح های 
شهرک س��ازی، نق��ض قطعنامه ه��ای بین الملل��ی 
ترغیب  می کند؛ قطعنامه هایی که خواس��تار توقف 
ف��وری شهرک س��ازی هس��تند که نوع��ی جنایت 
جنگی به شمار می آیند. خبرگزاری معا در گزارش 
هفتگی خود اعام کرد: مقامات اسرائیل با حمایت 
دول��ت آمریکا س��ال گذش��ته میادی ب��ه اجرای 
طرح های شهرک س��ازی خود در کرانه باختری به 
ویژه در ش��هر قدس اش��غالی ادامه دادند و فرآیند 
شهرک س��ازی ۷۰ درصد افرای��ش یافت. خبردیگر 
آنکه رژیم صهیونیستی سفارت ها و دفاتر کنسولی 
این رژیم در سراس��ر جهان را در وضعیت "هشدار 

باال" قرار داده است.
شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد، 
در پی ترور سردار ش��هید قاسم سلیمانی، فرمانده 
نیروی قدس س��پاه پاس��داران در حمل��ه پهپادی 
آمریکا در فرودگاه بغداد، تدابیر امنیتی در نهادهای 
این رژیم که "حس��اس" قلمداد می شوند، افزایش 

یافته است.

نیمچهگزارش

سفیر آمریکا افغانستان را ترک کرد
جان بس، سفیر آمریکا در افغانستان با پایان ماموریتش به عنوان دیپلمات 

ارشد در این کشور جنگ زده از کابل خارج شد.
براساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، تا زمانی که واشنگتن درباره جانشین 
ج��ان بس تصمیم گیری کند، یک کاردار در این س��مت منصوب می ش��ود. 
راس ویلس��ون که به عنوان س��فیر آمریکا در ترکیه و جمه��وری آذربایجان 

خدمت کرده است، در هفته های آتی وارد کابل می شود.
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است، جان بس "به طرز ماهرانه ای هدف دولت 
ترامپ را برای دس��تیابی به یک توافق سیاس��ی در افغانستان پیش برد که تضمین 
می کند که تروریس��ت ها هرگز نتوانند ایاالت متحده را از خاک افغانس��تان تهدید 
کنند، در حالی که رهبری یک مأموریت دیپلماتیک بزرگ را در مواجهه با تهدیدات 

امنیتی بی شمار در دست داشت.

اصرار فرانسه بر اشغالگری در فرانسه و عراق 
وزیر خارجه فرانسه در واکنش به مصوبه اخیر الزام خروج نظامیان خارجی 
از عراق در پارلمان این کشور مدعی شد، ائتاف مبارزه با داعش باید اجازه 

یابد به جنگ با این گروه تروریستی ادامه دهد.
ژان ای��و لودریان، وزیر امور خارجه فرانس��ه گفت ک��ه با عادل عبدالمهدی، 
نخس��ت وزیر عراق گفتگوی تلفنی داش��ته و بر اهمیت تداوم حضور ائتاف 
بین المللی مبارزه با داعش در عراق و سوریه تاکید کرده است. پیش تر دفتر نخست 
وزی��ر عراق اعام کرده بود، عبدالمهدی به لودری��ان در این گفتگوی تلفنی تاکید 
ک��رده که مقام های عراقی کار ب��ه روی اجرای این قطعنامه پارلمان و تحقق اخراج 
نیروهای خارجی از این کشور را آغاز کرده اند. این ادعاها از سوی مقامات فرانسوی 
در حالی مطرح می ش��ود که این حضور جز تش��دید تروریسم و بحران های امنیتی 

برای منطقه نتیجه ای به همراه نداشته است. 

توهن پادشاه در حاشیه دریای سرخ 
وزیر خارجه عربستان سعودی اعام کرد پادشاه این کشور خواستار برگزاری 

نشست رهبران کشور های حاشیه دریای سرخ است.
»فیصل بن فرحان« وزیر خارجه عربستان  اعام کرد ملک سلمان، پادشاه 
س��عودی خواستار برگزاری نشس��ت رهبران کشور های حاشیه دریای سرخ 
اس��ت. فرحان در نشس��ت وزرای خارجه کشور های حاش��یه دریای سرخ در 
ریاض گفت دلیل برگزاری این نشس��ت، »ش��تاب بخش��یدن به س��رعت همکاری 
کش��ورهایمان و ارتقای توانایی هایمان به نحوی است که بتوانیم با هر گونه خطر و 
چالش��ی مواجه شویم«. وی افزود: »پادشاهی سعودی مشتاق هماهنگی و همکاری 
با کش��ور های عضو است«. وزیر خارجه س��عودی همچنین خاطرنشان کرد منشور 
تأس��یس شورای کشور های عربی و آفریقایی و خلیج عدن تصویب خواهد شد و در 

نشستی که ملک سلمان فراخوان خواهد داد، ارائه می شود.

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

پارلمان عراقی در اقدامی قابل توجه طرح اخراج نیروهای 
آمریکای��ی از عراق را تصویب و دولت را موکلف به اجرای 
این مصوبه ووزارت خارجه را مسئول شکایت از آمریکا به 

دلیل اقدامات خودس��رانه کرد. این اق��دام عراق در حالی 
ص��ورت گرفته که نیروهای آمریکایی از س��ال ۲۰۰۳ در 
ع��راق حضور دارند و بر اس��اس توافقنامه امنیتی بغداد – 
واشنگتن برای س��الهای متمادی نیز این نیروها با ادعای 
برقراری امنیت و کمک به تش��کیل و تقویت ارتش عراق 
در این کش��ور می  مانند. با این ش��رایط این سوال مطرح 
می ش��ود ک��ه چرا پارلمان ع��راق این مصوبه را داش��ته و 
ریش��ه این درخواس��ت چیست؟ پاس��خ به این پرسش را 
در اقدامات عملی آمریکا طی این س��الها می توان مشاهده 
کرد. از مس��ئولیت های نیروهای آمریکایی در عراق مبارزه 
با تروریس��م و کمک به برقراری امنیت در این کشور بوده 
اس��ت. شواهد امر نشان می دهد که نیروهای آمریکایی یا 
به صورت مس��تقیم اقدام به کش��تار مردم کرده اند و یا به 
حمایت از گروه های تروریس��تی پرداخته اند چنانکه حتی 
در حمای��ت از داعش اقدام ب��ه بمباران مراکز ارتش عراق 

نموده اند. در اصل گروه های تروریستی تحت امر و حمایت 
آمریکا اقدام کرده اند و لذا عما نیروهای آمریکایی کارکرد 
مثبتی برای امنیت عراق نداشته اند. نکته قابل توجه آنکه 
در س��ال ۲۰۱۱ آمریکا با محوری��ت ژنرال پترائوس تحت 
عنوان تشکیل نیروهای ضد تروریسم، اقدام به ساماندهی 
بازمان��دگان ارتش بعث و وارد س��ازی آنها به ارتش عراق 
کرد که در س��ال ۲۰۱4 زمینه ساز حضور داعش در عراق 

شد. 
نکت��ه دیگر آمریکا مس��ئولیت نیروهای آمریکایی آموزش 
ارت��ش عراق و تقویت آن بوده اس��ت حال آنکه عما این 
رفتار صورت نگرفته و از یک سو آمریکا به کشتار و مقابله 
با نیروهای امنیت��ی و نظامی عراق پرداخته چنانکه اخیرا 
مقر حشدالش��عبی را هدف قرار دادند و در جنایتی بزرگ 
س��ردار س��لیمانی و  ابومه��دی المهندس معاون حش��د 
الش��عبی را محور مبارزه با تروریسم بوده اند را هدف قرار 

داده اند. رفتاری که نشان می دهد آمریکا نه تنها به دنبال 
تقویت ارتش عراق نیس��ت بلکه خود زمینه ساز تضعیف و 
مقابله با تقویت ارتش است. نکته دیگر آنکه آمریکا از این 
حضور نظامی برای فش��ار اقتصادی و سیاس��ی بر عراق و 
نیز برهم زدن روابط عراق با کش��ورهای همسایه بهره می 
گیرد چنانکه عما این حضور به تهدیدی برای استقال و 

آزادی عراق مبدل شده است. 
ب��ا توجه به این ش��رایط می توان گفت ک��ه اقدام پارلمان 
ع��راق، برگرفت��ه از مطالب��ه مردمی برای پای��ان دادن به 
دخالت ه��ا و رفتارهای غیر مس��ئوالنه و خرابکارانه آمریکا 
اس��ت چنانکه طرح پارلمان با حمایت مردم و جریان های 
سیاس��ی مواجه ش��د. رویک��ردی که مطالبه بس��یاری از 
ملت های منطقه اس��ت و آنها خواس��تار خ��روج نیروهای 
آمریکایی از کشورش��ان هس��تند تا به اس��تقال و آزادی 

واقعی دست یابند. 

یادداشت

در واکنش به تهدید ترامپ مبنی بر تحریم عراق صورت گرفت

درخواست برای تشکیل گروه های مقاومت بین المللی علیه آمریکا

روزهای پایانی حضور نظامیان آمریکا در لبنان 
یک روزنامه لبنانی با تش��ریح س��خنرانی دیروز دبیرکل حزب اهلل نوشت، 
وی نبرد پایان دادن به حضور نظامی آمریکا را کلید زد و این حضور در 

لبنان دیگر مشروع نیست.
 در بام��داد ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ بزرگ ترین عملیات استش��هادی به دس��ت 
جوانان مقاوم و گمنام لبنانی، علیه اشغالگران آمریکایی در بیروت انجام 
ش��د. این عملیات در ادبیات سیاس��ی و تاریخی ایاالت متحده آمریکا به 
»کابوس اکتبر ۸۳« مش��هور شد، طی این عملیات ۲4۱ تفنگدار دریایی 
)مارینز( آمریکایی که از زبده ترین س��ربازان این کشور به شمار می روند، 
کش��ته ش��دند.تحلیلگر لبنانی »ابراهیم االمین« در گزارشی در روزنامه 
»االخبار« با همین مقدمه شروع کرد و با تشریح عملیات شهادت طلبانه 
۲۳ اکتب��ر علیه مقر تفنگداران آمریکایی ادامه داد، س��ال ها گذش��ت و 
پرچم آغش��ته به خون شهدا دست به دست شد و صدای مردم آزاده در 

کشورهای مختلف لبنان، سوریه و عراق و غیره بلندتر شد.
در ادامه این گزارش به س��خنرانی دیروز »سید حسن نصراهلل« دبیرکل 
حزب اهلل آمده: س��ید دیروز نبرد پایان دادن ب��ه حضور نظامی آمریکا را 
آغاز کرد، ش��کل، اندازه و شیوه اش هر چه باشد. برای اولین و آخرین بار 
تصمیم گرفته شد که حضور نظامی آمریکا در کشور ما مشروعیت ندارد. 
هر کس��ی به این اشغالگر، مش��روعیت حضور بدهد، خودش مشروعیت 
ندارد. این به بیان س��اده یعنی آنکه هر کس��ی خودش را قادر به انجام 
کاری می بین��د این نقش را با آرامش، صبر و دوراندیش��ی انجام دهد تا 
ضربه وی دردآورتر باشد.ابراهیم االمین سپس تأکید کرد: حضور آمریکا 
نزد ما و در کش��ور ما حضوری اجباری است و ماهیت اشغالگرانه دارد و 
بای��د با آن مقابله کرد. وی ادامه داد، این مقاومت علیه آمریکا تنها نباید 
در قب��ال نظامیان آمریکایی باش��د بلکه باید با حضور آمریکایی حتی در 
قالب هیأت های »استشاری، فنی، دیپلماتیک، حقوق بشری و غیره« نیز 
مقابله ک��رد. االمین در پایان تأکید کرد: به اطرافیان خود بگویید گزینه 
ما این است که ما بخشی از این مقاومت زیبا و باشکوه هستیم و علی رغم 
خس��تگی، ظلم و خون دادن، به تنهایی قادر به ترسیم آینده ای هستیم 

که آن را می خواهیم؛ این یک جنگ است.

همبستگی ضد آمریکایی در کره شمالی
در واکنش به تهدیدات آمریکا، مردم کره ش��مالی در پیونگ یانگ برای 

نشان دادن همبستگی خود، راهپیمایی کردند.
این راهپیمایی گسترده که در کره شمالی برگزار شد در بحبوحه تنش های 
این کش��ور با آمریکا بر سر مس��اله اتمی صورت گرفت.صدها هزار تن از 
مردم کره ش��مالی در میدان کیم ایل س��ونگ دست به راهپیمایی زدند 
و ش��رکت کنندگان که در میان آنها کیم جائه ریونگ، نخست وزیر هم 
حضور داش��ت، متعهد ش��دند تا تمامی تعهداتی را که در جریان نشست 
حزب حاکم ارائه شد، به طور کامل اجرایی کنند.شبکه خبری رسمی کره 
شمالی نیز گزارش کرد، مقام های کره شمالی همچنین تاکید کردند که 
برای آش��فته کردن نیروهای متخاصم متمایل به تحریم کره شمالی، روز 
به روز بهتر و غنی تر ش��وند.کره شمالی بابت برنامه های اتمی و موشکی 
خود تحت تحریم های شدید آمریکا و سازمان ملل قرار دارد.کره شمالی 
مکررا به دنبال لغو تحریم هاست اما آمریکا خواستار اقداماتی در راستای 
خلع س��اح اتمی پیونگ یانگ است. این راهپیمایی در بحبوحه افزایش 
تنش ه��ا بین آمریکا و کره ش��مالی بر س��ر برنامه های اتمی و موش��کی 
پیونگ یانگ برگزار ش��ده است. در این میان تصاویر ماهواره ای جدید از 
وجود یک زیردریایی مخفی با قابلیت پرتاب موش��ک های بالس��تیک در 

کارخانه کشتی سازی کره شمالی خبر می دهد. 
وبس��ایت "نورس ۳۸" آمریکا که مس��ئول رصد تحوالت در کره شمالی 
اس��ت، اعام ک��رد: این تصاویر ماهواره ای در بحبوح��ه نگرانی ها از بابت 
این مس��اله بخش ش��ده که پیونگ یانگ احتماال یک موش��ک بالستیک 
از ی��ک زیردریایی پرتاب می کند و این یک س��اح اس��تراتژیک تهدید 
کننده است.این وبس��ایت در ادامه می آورد: تصاویر ماهواره ای مربوط به 
اول ژانوی��ه ۲۰۲۰ از وجود یک زیردریای��ی کاس SINPO با قابلیت 
پرتاب موشک بالس��تیک و آزمایش این زیردریایی مخفی خبر می دهد. 
ای��ن زیردریایی از آنجا که کره ش��مالی اقداماتی را برای محافظت از آن 
در برابر چشم های کنجکاو انجام داده، غیرقابل رهگیری است اما تصاویر 
رادار موس��وم به SAR برای تعیین و رهگی��ری چنین زیردریایی مورد 

استفاده قرار گرفته است.

هراس شدید آمریکا از مقاومت یمن 
در پی ملتهب ش��دن منطقه به دنبال اقدام تروریس��تی آمریکا در بغداد، 
رس��انه های یمنی روز دوش��نبه گزارش دادند که نظامیان آمریکایی به 

طور محرمانه وارد عدن در جنوب یمن شده اند.
منابع مطلع در عدن گفتند که این نیروها با هماهنگی نیروهای عربستان 
وارد عدن ش��دند. به گفته این منابع که نامش��ان فاش نش��ده است، این 
نیروها در چارچوب اقدامات پیش��گیرانه آمریکا در قبال واکنش تند ایران 
به شهادت سردار سلیمانی وارد عدن شدند. تحرکات اخیر آمریکا پس از 
آن صورت می گیرد که سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده شهید نیروی 
قدس سپاه پاسداران انقاب اسامی و ابومهدی المهندس معاون سازمان 
نیروهای مردمی عراق به همراه هشت نفر دیگر بامداد جمعه )۱۳ دی( در 
مسیر فرودگاه بغداد به دستور »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا، با 
شلیک موشک از پهپادهای پنتاگون به خودروی آنها به شهادت رسیدند. 
نظامیان آمریکایی برای حفاظت از کشتی های تجاری و جنگی آمریکا در 
باب المندب مستقر شدند. عدن در کنترل هواداران عبدربه منصور هادی 

رییس جمهوری مستعفی یمن مورد حمایت سعودی است. 
 وزی��ر حم��ل و نقل دولت مس��تعفی یمن ضمن اعام اینکه عربس��تان 
جدیت��ی در اجرایی کردن توافق ریاض ن��دارد، اعام کرد، امارات با این 
توافق دنبال جبران خسارت ها در یمن بود.»صالح الجبوانی« وزیر حمل 
و نق��ل دولت مس��تعفی یمن در گفت وگویی با ش��بکه »الجزیره« اعام 
کرد، امارات »توافق ریاض« را به راه انداخت تا خس��ارت های وارد ش��ده 
از جنگ یمن را جبران کند و هدف این توافق کنار زدن دولت مستعفی 
است. در این میان انصاراهلل یمن از شلیک سه موشک به سمت عربستان 
س��عودی خبر داد.همچنین سایت المس��یره وابسته به این گروه گزارش 
داد، موش��ک های شلیک شده به سمت مواضع ارتش سعودی در مناطق 
عس��یر در جنوب این کش��ور اصابت کرد و این موش��ک ها دقیقا منطقه 
"مجازه ش��رقی" را هدف قرار دادند.سایت "سپتامبر نت" نیز گزارش داد، 
روز یکشنبه پیشروی ارتش سعودی به سمت مواضع ارتش و کمیته های 
مردمی یمن از دو مس��یر در مجازه ش��رقی ناکام ماند و تلفاتی بین در 

صفوف ارتش متجاوز برجای گذاشت.

گزارش

همزم��ان با ط��رح پارلمان عراق مبنی ب��ر اخراج نیروهای 
آمریکایی از این کش��ور، بسیاری از جریان های سیاسی نیز 
خواستار تشکیل گروه های مقاومت بین المللی علیه آمریکا 

شدند. 
رهبر جری��ان صدر با کم دانس��تن تصوی��ب قانون اخراج 
نظامیان آمریکایی از عراق در پارلمان این کشور، خواستار 
تش��کیل گروه های مقاوم��ت بین المللی علی��ه تجاوزهای 
آمریکا ش��د. »مقتدی الصدر« رهب��ر جریان صدر عراق در 
پ��ی تصویب قانون اخراج نظامی��ان آمریکایی از خاک این 
کش��ور در پارلمان، طی پس��تی در توئیتر نوش��ت که این 
قانون، پاس��خی در حد و ان��دازه تجاوزه��ای آمریکا علیه 
حاکمیت عراق و تش��دید اقدام��ات خصمانه منطقه ای آن 
و دش��منی با دین و مذهب نیس��ت. وی در ادامه خواستار 
تصمیم گیری های قاطع تر علیه اش��غالگری آمریکا در عراق 
ش��د و هش��دار داد در صورتی که این اقدام صورت نگیرد، 

وی و یارانش اقدام بزرگتری خواهند کرد.
مقتدی صدر در این پس��ت نوش��ت: بای��د تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��ود:۱- لغو فوری توافقنامه امنیتی و عدم پایبندی 
ب��ه بندهای ننگین و ذلت بار آن، ۲- بس��تن س��فارت پلید 
آمریکا در عراق ، ۳- بستن کلیه پایگاه های آمریکا و اخراج 
تحقیرآمی��ز آنها، 4- جرم دانس��تن هرگونه ارتباط با دولت 
آمریکا و مجازات ]متخلفان[، ۵- پش��تیبانی از ارتش عراق 
و نیروهای امنیتی با مقاومت ملی س��ازماندهی ش��ده برای 
حمای��ت از حاکمیت عراق و مرزه��ای زمینی و هوایی آن، 
۶- حفاظت از س��فارت خانه های دیگر در عراق. ۷- تحریم 
کااله��ای آمریکایی در عراق و س��ایر نقاط جهان. در پایان 
نیز از گروه های مقاومت  در داخل عراق و س��ایر گروه های 

خارج از این کشور می خواهم که طی نشستی فوری تشکیل 
»گروه های مقاومت بین المللی« را اعام کنند. اگر پارلمان 
اقدامات باال را انجام ندهد، ما اقدام بزرگتری خواهیم کرد.

الزم به ذکر اس��ت دونالد ترام��پ رئیس جمهور آمریکا در 
مسیر بازگشت از فلوریدا به واشنگتن در واکنش به مصوبه 
پارلم��ان عراق درباره اخراج نیروهای آمریکایی، عراق را به 
اعمال تحریمهای گس��ترده از سوی واشنگتن تهدید کرد. 
ترامپ گفته ما نیروهایمان را از عراق بیرون خواهیم کشید 

اما اول عراق باید هزینه پایگاه هوایی آمریکا را بپردازد. 
به دنبال حمله تجاوزکارانه آمریکا به سردار قاسم سلیمانی 

و ابومه��دی مهندس در نزدیکی فرودگاه عراق، نمایندگان 
پارلمان عراق روز یک ش��نبه در اقدامی طرح پایان حضور 
نظامی��ان خارجی در خاک کشورش��ان را م��ورد تصویب 
ق��رار دادن��د. پیش از این م��ورگان اورتاگوس س��خنگوی 
وزارت خارج��ه آمری��کا در بیانیه ای گفته ب��ود: در حالیکه 
واشنگتن منتظر توضیحات بیشتر در زمینه ماهیت قانونی 
و تاثی��ر قطعنامه پارلمان عراق اس��ت، ما قوی��ا از رهبران 
عراق��ی می خواهیم که اهمیت رواب��ط اقتصادی و امنیتی 
دو کش��ور و اهمیت حضور ائتاف برای شکس��ت داعش را 
مورد بررس��ی قرار دهند. پایگاه خبری آکسیوس به نقل از 

دو مق��ام آمریکایی و یک مقام عراقی گزارش داد که دولت 
»دونالد ترامپ« به دنبال متقاعد کردن مقامات عراقی بوده 
تا جلوی مصوبه پارلمان این کشور در زمینه اخراج نظامیان 
خارجی را بگیرد اما البی واش��نگتن ناموفق بوده است. یک 
مقام آمریکایی آشنا به این مساله گفته، »من فکر می کنم 
برای ما ناخوش��ایند باش��د اما برای عراق فاجعه بار خواهد 
بود. دولت آمریکا تاش کرد مانع از رای نمایندگان به این 
طرح ش��ود. این باعث نگرانی ماست که عراق یک تصمیم 
کوتاه مدت گرفت اما تاثیرات دراز مدتی برای این کشور و 
امنیتش در پی خواهد داشت.« در این میان به دنبال رای 
پارلم��ان عراق برای خروج نظامی��ان خارجی از خاک این 
کشور، دولت انگلیس از بغداد خواسته اجازه دهد نظامیان 

انگلیسی در این کشور باقی بمانند.
از سوی دیگر س��خنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق 
با تایید محدود ش��دن تح��رکات زمین��ی و هوایی ائتاف 
بین الملل��ی به فرماندهی ای��االت متحده در ع��راق گفت: 
سردار سلیمانی مهمان عراق بود و توجیهات آمریکا درباره 
اقدام احمقان��ه اش غیرمنطقی اس��ت. »عبدالکریم خلف«، 
س��خنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اعام کرد که 
تحرکات زمینی و هوایی ائتاف بین المللی به رهبری ایاالت 
متحده در عراق محدود ش��ده است و به آنها اجازه حرکت 
داده نمی ش��ود. عمار الحکیم رهبر جریان »حکمت« عراق، 
تصویب قانون پایان حضور نظامیان خارجی در این کشور را 
گامی در راستای حفظ حاکمیت ملی و تقویت اقتدار عراق 
در منطقه دانست. در این میان نخست وزیر عراق در سالگرد 
تاسیس این کشور طی بیانیه ای بار دیگر بر اولویت دولت در 

مسئله انحصار اسلحه در دست حکومت تاکید کرد.

چرایی یک اخراج
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