
ژاپن: نخس��ت وزی��ر ژاپن ب��ا بیان اینک��ه عمیقا 
نگ��ران تنش ه��ا در منطقه غرب آسیاس��ت، اعالم 
ک��رد که هفته آینده به عربس��تان، عمان و امارات 
سفر خواهد کرد. »آبه ش��ینزو« نخست وزیر ژاپن 
در بحبوحه افزایش تنش ها در منطقه غرب آس��یا 
قصد دارد هفته آینده به عربس��تان سعودی، عمان 
و امارات عربی متحده س��فر کند.  یک س��خنگوی 
دولت ژاپن گفته، این س��فر ۱۲ تا ۱۵ ژانویه)۲۲ تا 

۲۵ دی( انجام خواهد شد. 

کوی�ت: »مای��ک پامپئو« وزیر خارج��ه آمریکا در 
تم��اس تلفنی با »احم��د ناصر المحم��د الصباح« 
همتای کویتی خود تحوالت منطقه را بررسی کرد. 
دو ط��رف در ای��ن تماس تلفنی رواب��ط دوجانبه و 
تمایل به تقویت این روابط در راستای تأمین منافع 
مش��ترک دو کش��ور و دو ملت را مورد بررسی قرار 

دادند.

پاکستان: راجا ناصر عباس جعفری دبیرکل حزب 
مجلس وحدت مس��لمین پاکس��تان روز سه شنبه 
خطاب ب��ه دولت "عمران خان" نخس��ت وزیر این 
کشور گفت: سکوت در برابر آمریکا پس از تحوالت 
اخی��ر در منطق��ه و نادیده گرفتن همس��ایگان نه 
رویکرد معقولی خواهد بود و نه از این طریق منافع 

پاکستان تامین خواهد شد.

ونزوئ�ا:  دولت آمری��کا اعالم کرد ک��ه به دنبال 
اعمال تحریم های بیش��تر علیه ونزوئال در راستای 
افزایش فش��ارها به دولت کاراکاس اس��ت. رس��انه 
های غربی از واشنگتن گزارش دادند، یک روز پس 
از ممانع��ت نیروهای نظام��ی ونزوئال از ورود خوان 
گوای��دو رهبر مخالفان به مجمع ملی این کش��ور، 
الیوت آبرام��ز نماینده ویژه دول��ت آمریکا در امور 
ونزوئال اعالم کرد که واش��نگتن فشارها علیه دولت 
نیکالس مادورو رئیس جمهوری ونزوئال را تش��دید 

می کند.

ترکیه: نیروهای امنیتی ترکیه حداقل هفده نفر را 
به اتهامات امنیتی و تروریس��تی از جمله همکاری 
با س��ازمان »فت��ح اهلل گولن«، واعظ و اپوزیس��یون 
آمریکانش��ین دول��ت ترکی��ه، و همچنی��ن گ��روه 
تروریس��تی داعش بازداش��ت کردند. پلیس ترکیه 
به دس��تور دادس��تانی کل ترکیه، عملیاتی را برای 
بازداشت افراد مرتبط با سازمان گولن آغاز کرده و 

ده نفر را در استان قونیه بازداشت کردند.

ذرهبین

ابعاد جدید تظاهرات علیه نژادپرستی مودی
همزم��ان ب��ا افزایش جمعی��ت معترض��ان مقابل 
چشمان حیرت زده افس��ران ضد شورش، دسته ای 
از دانش��جویان زن ج��وان برق��ع پ��وش در مقابل 
دانشگاه ش��ان در دهلی نو ایستاده و شعارهای ضد 

دولتی سر دادند.
 همزمان ب��ا اینکه اعتراضات در هن��د علیه قانون 
جدید حق تابعیت که به گفته منتقدان مس��لمانان 
را هدف گرفته اس��ت روز ب��ه روز افزایش می یابد، 
بس��یاری از زن��ان و دخت��ران ک��ه برخ��ی از آنان 
زن��ان خانه دار، دانش��جویانه محجبه و برخی دیگر 
دانش��جویان برقع پوش هس��تند به این اعتراضات 
می پیوندن��د؛ رویدادی که نش��انه نادری از خش��م 
عمومی نس��بت به دول��ت هند اس��ت.این زنان بر 
روی دیوار دانشگاه نقاشی های اعتراضی می کشند، 
راهپیمایی ها را س��ازماندهی می کنند و برای چاپ 
پوس��تر و تهیه غذا برای معترضان کمک های مالی 
جمع آوری می کنند.یکی از این دانشجویان زن برقع 
پوش گفت: آنچه در این کشور رخ می دهد، اشتباه 

است. آنها نمی توانند صدای ما را ساکت کنند.
در جریان اقدامات پلیس برای شلیک گاز اشک آور 
و اس��تفاده از بات��وم برای متفرق ک��ردن جمعیت، 
دس��ت کم ۲۰۰ دانشجو زخمی ش��ده اند. این در 
حالی اس��ت ک��ه پلیس هن��د اس��تفاده از زور در 
ای��ن اعتراض��ات را رد ک��رده اس��ت.این اعتراضان 
از ۱۱ دس��امبر س��ال ۲۰۱۹ میالدی پس از آنکه 
پارلم��ان هند این قانون جنجال��ی را تصویب کرد، 
آغاز ش��د؛ قانونی که به گفته معترضان حمله ای به 
نهادهای س��کوالر هند است.این در حالی است که 
دولت ناسیونالیس��ت هند و نارندرا مودی، نخست 
وزیر این کش��ور تاکید دارند ک��ه این قانون جدید 
ضروری اس��ت؛ چ��را ک��ه راه را ب��رای اقلیت های 
کش��ورهای همس��ایه برای دریافت حق شهروندی 
هند آس��ان می کند. اما منتقدان می گویند که این 
قانون تبعیض آمیز است؛ چرا که مهاجران مسلمان 

را مستثنی قرار داده است.

نیمچهگزارش

شکاف عمیق میان متحدان ناتو 
وزیر خارجه س��ابق انگلیس اعالم کرد افزایش تنش ها در خاورمیانه شکاف 

عمیقی را در میان متحدان ناتو ایجاد کرده است.
جرم��ی هانت، وزی��ر خارجه س��ابق انگلیس اعالم کرد افزایش چش��مگیر 
تنش ها در خاورمیانه ش��کاف عمیقی را در میان متحدان عضو ناتو، پیمان 
آتالنتیک ش��مالی، ایجاد کرده است. وزیر خارجه سابق انگلیس در یادداشتی 
برای روزنامه تلگراف نوش��ت: اتحاد کش��ور های غربی، که عمدتا توس��ط آمریکا و 
انگلیس ایجاد ش��ده، با بزرگترین ش��کاف و اختالف خود تا به امروز روبرو اس��ت. 
هانت در ادامه این یادداش��ت نوش��ت: کشتن )شهادت( ژنرال س��لیمانی در هفته 
گذشته اختالفات عمیق میان ما در رویکرد در قبال ایران را به نمایش گذاشت که 
ب��ه تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از توافق هس��ته ای ایران برمی گردد. الزم به 
ذکر اس��ت ادعاهای هانت در حالی مطرح می شود که انگلیس همواره از محورهای 

بحران سازی در خاورمیانه بوده و هست. 

 اقدام آمریکا اشغال واقعی عراق است
»الکس��ی پوشکوف« رییس کمیسیون سیاست اطالعاتی شورای فدراسیون 
)سنا( روسیه در توئیتر نوشت: نمایندگان پارلمان عراق با تکیه بر دموکراسی 
خواس��تار خروج نیروهای آمریکایی شده و خودداری آمریکا از خارج کردن 
نیروهایش به معنای واقعی »اش��غال« این کش��ور است.پوشکوف در پیامی 
که در صفحه کاربری این س��ناتور روس در توئیتر منتش��ر شده است نوشت: 
همان طور که انتظار می رفت، ایاالت متحده از خارج کردن نظامیان خود از عراق 
خودداری کرده اس��ت. اظهارات آنها )آمریکایی ها( درباره این که »دموکراس��ی را 
به عراق آورده اند« یک عوام فریبی کامل اس��ت. در همین حال پوشکوف در ادامه 
این توئیت آورده است: نمایندگان پارلمان عراق با اتکا به اصل دموکراسی خواستار 
خارج ش��دن نیروهای آمریکایی از کشورشان ش��ده اند و واشنگتن در پاسخ از این 
درخواس��ت امتناع کرده اس��ت. در حقیقت عراق بار دیگر به اشغال ایاالت متحده 

درآمده است.

پیشنهاد برگزاری نشست های صلح در شبه جزیره کره
مون جائه این با ارائه پیش��نهاد برگزاری نشس��ت هایی بی��ن دو کره درباره 
صلح در ش��به جزیره، اعالم کرد برگزاری المپیک مش��ترک ۲۰۳۲ در دو 

کره، فرصتی برای نشان دادن اتحاد دو کره است.
رئیس جمهور کره جنوبی گفت: »پیشنهاد می کنم دو کره برای بحث های جدی 
درباره صلح در ش��به جزیره، نشس��ت برگزار کنند.«رئیس جمهور کره جنوبی 
افزود: »پیش��نهاد می کنم همکاری مرزی بی��ن دو کره برای حفظ امنیت مردم کره 
آغاز ش��ود و تحریک برای هیچکس فایده ای ندارد.« م��ون جائه این، رئیس جمهور 
کره جنوبی ب��رای دیدار دوباره و چندباره با کیم جونگ اون، رهبر کره ش��مالی ابراز 
تمایل کرد و گفت: »برگزاری المپیک مش��ترک ۲۰۳۲ در دو کره، فرصتی است که 
نشان دهیم ما یک ملت واحدیم.« پیش تر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با ابراز 
تردید درباره رفتار کره ش��مالی گفته اس��ت: »تصور نمی کنم کیم جونگ اون، رهبر 

کره شمالی به حرف خود پایبند نباشد، اما شاید هم نباشد!«

علی تتماج

تروریسم دولتی آمریکا جنایتی دیگر را رقم زد و با نادیده 
گرفتن حاکمیت کش��وری مس��تقل به نام عراق اقدام به 
حمله ای تروریستی زد که در نتیجه آن پیشگامان مبارزه 
با تروریس��م به ش��هادت رس��یدند. سردار س��پهبد قاسم 
س��لیمانی فرمانده سپاه قدس در کنار ابومهدی المهندس 
معاون حشدالشعبی و همرزمانشان در اقدامی جنایتکارانه 
توس��ط آمریکا هدف قرار گرفتند. ای��ن جنایت بزرگ که 
جهانیان آن را تروریسم دولتی و جنایتی جنگی می دانند 

در حال��ی صورت گرفت که محافل رس��انه ای و سیاس��ی 
غربی ادعای خویشتن داری از سوی طرفین را مطرح می 
س��ازند. حال این س��وال مطرح اس��ت که در شرایطی که 
آمریکا اقدامی تروریس��تی صورت داده است معنای کلمه 
خویشتنداری به چه معناست. آیا جز به معنای عدم انتقام 
گیری و واکنش از سوی ایران و عراق معنای دیگری دارد؟ 
استدالل غرب برای این خویشتن داری چیست و چرا آن 
را مطرح می س��ازد؟ پیش از هر چیز به این امر باید توجه 
داشت که خویشتن داری به منزله عدم اقدام است لذا اگر 
غرب واقعا به دنبال چنین کلید واژه ای است باید پیش از 
تروریسم آمریکایی به این کشور در باب پیامدهای رفتارش 
هشدار می داد و خواس��تار خویشتنداری می شد. با توجه 
به عدم اجرای این مس��ئله واژه خویشتن داری امری یک 
جانبه است که صرفا ش��امل ایران و عراق و البته حامیان 

منطقه ای جبهه مقاومت می ش��ود. حال این سوال مطرح 
اس��ت که چرا غرب چنین مس��ئله ای را مطرح می سازد و 
آیا این خواس��ته آنها قابل اجراس��ت؟ در باب چرایی این 
رویک��رد یک اصل مهم مطرح اس��ت و آن اینکه غرب می 
داند جبهه مقاومت اهل بلف زدن نیس��ت و قطعا پاسخی 
سخت خواهد داد. این پاسخ به منزله از میان رفتن منافع 
غ��رب در منطقه و حتی اخراج نیروهای آمریکایی اس��ت. 
این مسئله از یک س��و منافع اقتصادی و استعماری غرب 
را نابود می س��ازد و از س��وی دیگر تحقی��ری جهانی را از 
جمل��ه در حوزه نظامی برای غرب ب��ه همراه دارد که هم 
در این جوامع پیامدهای سنگینی دارد و هم اینکه زمینه 
س��از تحولی بزرگ در منطقه می شود که همانان رویکرد 
ملت ه��ا به جبهه مقاومت به جای دلبس��تن به وعده های 
پوش��الی غرب اس��ت. در  اصل اروپایی ها از اینکه فرهنگ 

مقاومت که در مبارزه با تروریس��م جای��گاه خود را اثبات 
کرده می تواند به مولفه ای برای تحقق مطالبات ملت های 
منطقه مبدل شود در هراس هستند و لذا به دنبال مقابله 
با انتقام گیری خون ش��هدای مقاومت هستند. نکته مهم 
دیگر آنکه عدم پاسخگویی جبهه مقاومت به جنایت اخیر 
آمریکا زمینه ساز تکرار این اقدامات در ابعاد دیگر خواهد 
ب��ود و زمینه را برای تش��دید دخالت های غرب در منطقه 
ایج��اد می کند. در اصل حامیان خویش��تنداری به دنبال 
تحقیر جهانی جبهه مقاومت و نمایش چهره ای شکس��ت 
خورده از آن است لذا خویشتنداری نه برای امنیت منطقه 
بلک��ه مولفه ای برای اجرای ابع��اد دخالت غرب در منطقه 
است که راهکار مقابله با آن نیز عدم اجرای خویشتنداری 
و دادن پاسخی قاطع به تروریسم دولتی آمریکا با قصاص 

قاتالن فرزندان شریف و گرانقدر مقاومت است.  

یادداشت

در اقدامی که بیش��تر برای توجیه سرکوب حامیان شیخ 
زکزاکی صورت می گیرد دولت نیجریه از بیم بروز ناامنی 
پس از حوادث اخیر در عراق فرمان داد تا تدابیر امنیتی 

در این کشور تشدید شود.
خبرگزاری رسمی نیجریه )نان( به نقل از فرمانده پلیس 
این کش��ور اعالم کرد که بر اساس فرمان دولتی بازرسی 
کل نیجری��ه به هم��ه نهادهای امنیت��ی، تدابیر امنیتی 
ب��رای حفاظت از ام��کان عمومی و تاسیس��ات دولتی و 
دیپلماتیک در کش��ور چند برابر می ش��ود تا مبادا تاثیر 
حوادث خاورمیانه به ویژه ترور س��ردار سلیمانی فرمانده 
س��پاه قدس در عراق، به این کشور آفریقایی نیز کشیده 

شود.
"ترن��ا تیوپو" رئی��س اداره روابط عمومی س��رفرماندهی 
پلی��س امنیت نیجری��ه در مصاحبه ب��ا خبرگزاری این 
کش��ور گفت که براساس دس��تور "محمد آدامو" بازرس 
کل کش��ور، پلیس از دی��روز نیروهای وی��ژه خود را در 
مناطق کلیدی مس��تقر کرده تا بروز هرگونه موارد نقض 
قوانی��ن امنیتی جلوگی��ری کند.براس��اس این گزارش، 
آمادو حتی یکش��نبه گذش��ته و بعد از دریافت چندین 
گزارش مبنی بر برنامه ریزی های گروه های خاص برای 
انجام خرابکاری های گس��ترده در این کشور، در سراسر 
نیجریه وضعیت فوق العاده اعالم کرد تا در این ش��رایط 
حس��اس امنیت��ی در خاورمیانه و آفریق��ا و حتی جهان 
بعد از بروز حوادث عراق، نظم و امنیت برای ش��هروندان 
نیجریه ای و حتی اتباع خارجی مختل نگردد. به گزارش 
ایرنا، این فرامین حکومتی در حالی در نیجریه صادر می 

شود که مسلمانان این کشور آفریقایی دیروز همزمان با 
مراسم وداع با سردار شهید "قاسم سلمیانی" در ایران، با 
برپایی تظاهراتی در س��وگ آن شهید بزرگوار و شهدای 
همرزم��ش، در خیابان های ابوجا پایتخ��ت راهپیمایی 
کردند.  مس��لمانان نیجریه به ویژه ش��یعیان این کشور 
آفریقایی در آن راهپیمایی ش��عارهایی در رسای شهید 
س��لیمانی سر داده و بیش از همه شعار "کلّنا سلیمانی" 
)همه ما سلیمانی هستیم( را تکرار می کردند.این دسته 
از اف��راد ک��ه عمدتا ج��وان و اعضای "جنبش اس��المی 
نیجریه" )آی ام ان( بودند، در این تظاهرات ترور دولتی 
س��ردار س��لیمانی و یاران او توس��ط آمریکا در عراق را 
محکوم کرده و با آتش زدن پرچم آن کش��ور شعارهای 
"مرگ بر آمریکا" نیز س��ر دادن��د و در عین حال ضمن 
درخواس��ت آزادی"ش��یخ ابراهیم زکزاک��ی" رهبر این 
جنب��ش، بزرگراه ابوجا به "کیفی" را س��د کرده به گونه 
ای که یک ترافیک بس��یار س��نگین در بخش اعظم این 
شهر ش��کل گرفت و تعداد بیشماری از مراکز تجاری را 

به تعطیلی کشاند.
 مس��لمانان کش��ور آفریقایی نیجریه همزمان با مراسم 
وداع با س��ردار ش��هید "قاس��م س��لمیانی" در ایران، با 
برپایی تظاهراتی در س��وگ آن شهید بزرگوار و شهدای 
همرزمش، نشس��تند. مسلمانان نیجریه به ویژه شیعیان 
این کش��ور آفریقای��ی، در راهپیمایی گس��ترده در چند 
خیابان "ابوجا" ش��عارهایی در رس��ای ش��هید سلیمانی 
س��ر داده و بیش از همه شعار "کلّنا سلیمانی" )همه ما 

سلیمانی هستیم( را تکرار می کردند.

به بهانه تهدیدات امنیتی صورت می گیرد
تشدید فضای سرکوب علیه مسلمانان نیجریه 

همزمان با تش��دید روند بیداری در منطقه علیه آمریکا 
و مزدورانش، منایع خبری از حمله نیروهای سعودی به 
محله ای در استان قطیف در شرق عربستان خبر دادند.

حس��اب کاربری ش��بکه "ثوار النمر" در توئیتر با انتشار 
ویدئوی��ی نوش��ت: »نیرو ه��ای رژیم س��عودی اکنون با 
خودرو های جنگی در حال بس��تن خیابان های روستای 
بحاری و قدیح هس��تند که به ش��هرک عوامیه )واقع در 
قطیف( منتهی می شود و از آمد و رفت مردم جلوگیری 
می کنند.« در همین ح��ال منابع خبری محلی گزارش 
دادند نیروهای امنیتی عربس��تان به دو روستای قدیح و 

بحاری حمله کرده اند.
نیروه��ای س��عودی در قال��ب کاروان��ی نظامی ش��امل 
خودروهای زرهی به این منطقه در اس��تان قطیف حمله 
کرده و با محاص��ره آن، اجازه خروج مردم را نمی دهند.  
بنابر اعالم حس��اب کاربری شبکه ثوار النمر، »همچنان 
صدای گلوله نیرو های سعودی در مناطق قطیف شنیده 
می ش��ود و خودرو های جنگی روستا های بحاری و قدیح 
منته��ی به عوامی��ه را محاص��ره کرده اند. درخواس��ت 
می ش��ود همه محتاط باش��ند.« هنوز اطالع بیش��تری 
از وضعیت این دو روس��تای ش��یعی در شرق عربستان 
س��عودی در دس��ت نیست. عربستان س��عودی هر چند 
وقت یکبار با حمله به ش��هرک های شیعه نشین در شرق 
این کش��ور، تحت عناوین مبارزه با تروریسم، افرادی از 
مناطق ش��رقی را بازداشت می کند یا در حمالت امنیتی 
به قتل می رساند. در این میان یگان موشکی ارتش یمن 
در یک حمله موش��کی، پایگاه مزدوران ائتالف سعودی 

در جنوب یمن را هدف قرار داد.یگان موش��کی ارتش و 
کمیته های مردمی یمن در یک حمله موش��کی پادگان 
»الصدرین« واقع در اس��تان »الضالع« در جنوب یمن را 
هدف قرار داد. شبکه اسکای نیوز با اعالم این خبر نوشته 
اس��ت که در این حمله موشکی ۱۱ تن کشته و ۲۰ نفر 
نیز زخمی شده اند. سفارت آمریکا در عربستان سعودی 
ب��رای دومین بار با صدور بیانیه ای هش��دار داد، احتمال 
عملیات موش��کی و پهپ��ادی وجود دارد و ش��هروندان 
آمریکایی باید نهایت احتیاط را داش��ته باش��ند. سفارت 
آمریکا در عربس��تان، بار دیگر به آمریکایی ها مقیم این 
کشور درباره »خطر رو به افزایش« امکان وقوع »حمالت 

موشکی و پهپادهای بدون سرنشین« هشدار داد.
در همی��ن حال  »محمد البخیتی« عضو دفتر سیاس��ی 
جنب��ش انصاراهلل یم��ن در گفتگو با العه��د تاکید کرد: 
ه��ر ضربه ای که به مح��ور مقاومت وارد می ش��ود آن 
را تضعیف نمی کند بلک��ه تقویت می کند.وی افزود: ما 
باید برای از بین بردن نقشه آمریکا در منطقه وارد عمل 
ش��ویم. عراقی ها باید از تجربه لبنان و یمن در خصوص 
هدف قرار دادن دش��منان استفاده کنند.البخیتی گفت: 
هدف آمریکا از جنایت اخیر در عراق تقویت حضور خود 
در این کش��ور بود بنابرای��ن باید واکنش به این عملیات 
هم سطح با جنایات این کش��ور باشد.وی افزود: ائتالف 
آمریکای��ی بای��د از تجربه های تاریخ��ی درس بگیرد. از 
س��وی دیگر در اقدامی فرافکنانه شورای وزیران سعودی 
در جلس��ه هفتگی خود، بار دیگر همچ��ون بحران های 

گذشته خواستار ورود جامعه جهانی شد.

هراس عربستان از دور جدید بیداری منطقه شدت گرفت
یورش نیروهای سعودی به قطیف

گزارش

ملت عراق دیروز در حالی مراس��می باش��کوه در تش��ییع 
پیکر ش��هید ابو مهدی المنهدس در بص��ره برگزار کردند 
که همزمان گردان های حزب اهلل عراق در واکنش به تهدید 
رئیس جمهور آمریکا که از تحریم های س��خت علیه عراق 
س��خن گفت، اعالم ک��رد که می تواند جری��ان صدور نفت 

خلیج فارس را قطع کند.
گردان های ح��زب اهلل عراق ، در پی تهدی��د دونالد ترامپ 
رئی��س جمه��ور آمریکا، تهدی��د کرد که می ت��وان جریان 
صدور نفت خلیج فارس را مختل کند.  »علی العس��کری« 
س��خنگوی امنیتی گردان های ح��زب اهلل عراق تهدید کرد: 
»اگ��ر ترامپ در خص��وص ابقای نیروهای خ��ود در عراق 
اص��رار کن��د، پایگاه ه��ای آمریکایی در ع��راق را به تلی از 
خ��اک تبدیل خواهیم کرد«. ح��زب اهلل عراق همچنین در 
واکنش به تهدیدات واش��نگتن درب��اره اعمال تحریم  علیه 
ع��راق تأکید ک��رد که اگر ترامپ تحریم ه��ای آمریکا علیه 
ع��راق را اعمال کند، جهت ممانع��ت از صدور نفت خلیج 
فارس ب��رای آمریکا اقدام خواهد کرد. علی العس��کری در 
ادامه اف��زود: »ما آماده کمک به دولت ع��راق برای تامین 
امنیت جهت فعالیت  شرکت های چینی در عراق هستیم«.

پارلمان عراق هفت روز به نخس��ت وزیر دولت پیشبرد امور 
این کشور مهلت داده تا نتایج تحقیقات درباره حمله بامداد 
جمع��ه آمریکا به جاده فرودگاه بغداد را ارائه کند.  »عباس 
علیوی« نماینده ائتالف »سائرون« در پارلمان عراق درباره 
زمان تکمی��ل تحقیقات درباره ترور »ابومهدی المهندس« 
نائب رئیس سازمان الحشد الشعبی و سردار سپهبد »قاسم 
س��لیمانی« فرمانده نیروی قدس س��پاه توضیح داد.وی در 
گفت وگ��و با پای��گاه خبری »المعلومه« گف��ت: پارلمان به 
»عادل عبدالمهدی« نخس��ت وزیر مستعفی و فرمانده کل 
نیروهای مسلح عراق، هفت روز مهلت داد تا نتایج تحقیق 
درباره ترور المهندس و سلیمانی را ارائه کند. عبدالمهدی 

نی��ز از دیروز آغاز تحقیقات درباره این پرونده را اعالم کرد. 
نتایج این تحقیقات نیز هفته آینده، پس از تکمیل ش��دن 

به طور دقیق، به پارلمان ارائه خواهد شد.
در این میان نش��ریه »یو.اس.ای تودی« در تحلیلی درباره 
تح��والت اخی��ر منطقه غرب آس��یا، نوش��ت، زم��ان آنکه 
نیروهای آمریکایی عراق را ترک کنند، فرا رس��یده اس��ت.
نش��ریه »یو.اس.ای تودی« در یادداشتی به قلم »بنجامین 
فریدمن« مدیر سیاست گذاری مؤسسه اولویت های دفاعی 
آمریکا، نوش��ت، با توجه به تح��والت اخیر در منطقه غرب 
آس��یا، وقت آن فرارس��یده که نیروهای آمریکایی عراق را 
ترک کنند، چراکه اکنون روشن شده است که مردم عراق 
آمری��کا را نمی خواهند. در همی��ن حال عراق در نامه خود 

به ش��ورای امنیت حمله آمریکا به مجاورت فرودگاه بغداد 
را نق��ض حاکمیت عراق خواند و گف��ت هر گونه تحرکات 
نظام��ی بدون تایی��د دولت عراق یک اق��دام تحریک آمیز 
شمرده می ش��ود. عراق از طریق نمایندگی خود نامه ای را 
در ش��کایت از آمریکا به ش��ورای امنیت فرس��تاد و در آن 
تاکید کرد: حمله آمری��کا به مجاورت فرودگاه بغداد نقض 
حاکمیت عراق اس��ت. از س��وی دیگر امیر قطر در تماس 
تلفن��ی با نخس��ت وزیر دولت پیش��برد امور ع��راق ضمن 
تس��لیت ش��هادت رزمندگان مقاومت در حمله آمریکا، در 
جری��ان موض��ع دولت و پارلم��ان عراق نس��بت به حضور 
نیروهای بیگانه در خاک این کش��ور قرار گرفت. از س��وی 
دیگ��ر خبرگ��زاری رویترز اعالم کرد که به دنبال تش��دید 

تن��ش در اوضاع عراق پس از حمل��ه روز جمعه آمریکا به 
بغداد، ش��رکت نفتی ش��ورون ایاالت متح��ده هم به جمع 
دیگر ش��رکت های نفتی پیوست که کارکنان خارجی خود 

را از عراق بیرون برد. 
س��خنگوی شرکت نفت ش��ورون اعالم کرد:» تیم کوچکی 
از کارکن��ان و پیمان��کاران خارجی ش��ورون به طور موقت 
مناطق فعالیت این ش��رکت در منطقه کردس��تان عراق را 
به عنوان یک اقدام پیش��گیرانه ترک کردند، اما کار شرکت 
ب��ا کارکنان بوم��ی ادامه دارد و کارکن��ان خارجی دور کار 
می ش��وند.« در همین حال وزیر دفاع آمریکا مدعی شد که 

این کشور هیج برنامه ای برای خروج از عراق ندارد. 
»واش��نگتن پست« با اش��اره به تهدید آمریکا برای اعمال 
تحری��م علیه عراق به دلیل تصوی��ب طرح اخراج نیروهای 
خارج��ی و آمریکایی در پارلمان عراق خبر داد: »مقام های 
ارشد دولت )دونالد ترامپ( تهیه پیش نویس وضع تحریم ها 
علیه عراق را آغاز کرده اند«. بر اس��اس گزارش خبرگزاری 
فرانس��ه، تع��دادی از نیروهای آلمانی خ��اک عراق را ترک 

خواهند کرد. 
خب��ر دیگر آنک��ه پیکر پ��اک و مطهر ش��هید »ابو مهدی 
المهندس« در جمع پرش��ور مردم »بصره« عراق تش��ییع 
ش��د.مردم عراق به صورت گسترده در مراسم تشییع پیکر 
شهید المهندس ش��رکت کردند. از سوی دیگر عشایر بنی 
تمیم در اس��تان دیاله بر ضرورت اج��رای مصوبه پارلمان 
عراق درباره اخراج نظامیان آمریکایی از این کش��ور تاکید 
کرد. نیروی هوایی آمریکا اسکادرانی از بمب افکن های بی-

۵۲ خود متش��کل از ش��ش فروند از ای��ن هواپیماها را در 
جزیره "دیه گو گارسیا" واقع در اقیانوس هند مستقر کرده 
اس��ت. سحنگوی حزب اهلل عراق گفت که مواجهه با آمریکا 
زمانی که ش��روع شود چهره غرب آسیا را تغییر خواهد داد 

و در نهایت به نفع محور مقاومت پایان خواهد یافت.
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عراقی ها به تهدیدات تحریمی آمریکا واکنش نشان می دهند

قطع جریان صدور نفت خلیج فارس 


