
امارات: س��اعاتی پس از واکنش موش��کی ایران و 
حمل��ه به مهم تری��ن پایگاه آمری��کا در عراق، یک 
وزیر اماراتی گفت، امیدوار اس��ت تنش دیگری به 
وجود نیاید. »سهیل المزروعی« وزیر انرژی امارات 
ساعاتی پس از واکنش موشکی ایران به ترور سردار 
سلیمانی و هدف قرار دادن مهم ترین پایگاه آمریکا 
در ع��راق، ابراز امی��دواری کرد ک��ه آرامش برقرار 

شود.

س�ومالی: مقام های س��ومالی اعالم کردند، بر اثر 
انفج��ار بمب در یک��ی از تقاطع های پر رفت و آمد 
در موگادیش��و پایتخت این کشور، حداقل ۱۱ نفر 
زخمی ش��دند. یک هفت��ه بعد از حمل��ه انتحاری  
مرگبار در موگادیشو پایتخت سومالی با حداقل ۹۰ 
کش��ته، امروز چهارشنبه یکی از خیابان های شلوغ 

در این شهر هدف انفجار بمب قرار گرفته است.

لیبی: هیئت س��ازمان ملل در بیانیه ای اعالم کرد، 
یعقوب الحلو، معاون فرس��تاده ویژه این سازمان به 
لیبی با احمد معیتیق، معاون فائز الس��راج،  نخست 
وزی��ر دولت توافق ملی لیب��ی و رئیس کمیته ملی 
عال��ی آوارگان دیدار کرد. در ای��ن دیدار دو طرف 
درباره راه های توسعه دامنه کمک های انسانی برای 
حمای��ت از آوارگان و دیگر غیرنظامیان خس��ارت 

دیده بحث و تبادل نظر کردند.

اسپانیا: پارلمان اسپانیا سرانجام توانست یک دولت 
به رهبری نخس��ت وزیر سوسیالیس��ت این کشور 
انتخاب کن��د؛ دولتی که نخس��تین دولت ائتالفی 
اسپانیا محسوب می شود. رهبران جناح چپی دولت 
ائتالفی اس��پانیا متعهد ش��ده اند تا با جدایی طلبان 
کاتالونیا گفتگ��و کنند، مالیات بر افرادی که دارای 
باالتری��ن درآمده��ا هس��تند را افزای��ش دهند و 

برنامه های اجتماعی را تقویت کنند.

اندون�زی: ارت��ش اندونزی از اس��تقرار جنگنده ها 
و کش��تی های جنگ��ی جاکارتا در آب ه��ای مورد 
مناقش��ه دریای چین جنوبی خبر داد.پس از ورود 
کش��تی های چینی به آب های مورد مناقشه دریای 
چین جنوبی، ارتش اندون��زی  اعالم کرد، جاکارتا 
جنگنده ه��ا و کش��تی های جنگ��ی خ��ود را برای 
گشت زنی در جزایر نزدیک این آب ها مستقر کرده 

است.

ایتالیا: وزیر خارجه ایتالیا پس از نشس��ت اتحادیه 
اروپا درباره لیبی اع��الم کرد، لیبی خطری امنیتی 
برای اروپاس��ت و اتحادیه اروپا باید آن را حل کند.
لوئیجی دی مایو، وزیر خارج��ه ایتالیا هنگام ترک 
این نشس��ت به روزنامه نگاران گفت، لیبی در حال 
حاضر در خصوص مهاجرت و تروریسم خطری برای 
اروپاس��ت. قرار بود این نشست در لیبی برگزار شود 

اما اوضاع امنیتی این کشور چنین اجازه ای نداد.

ذرهبین

چرایی دیدار پوتین و اسد 
بثینه ش��عبان، مش��اور رئیس جمهور سوریه ضمن 
اشاره به اهمیت س��فر پوتین به دمشق و تأکید بر 
آزادس��ازی ادلب اعالم کرد سردار سلیمانی شهید 

سوریه، عراق و تمام آزادگان جهان است.
 بثینه ش��عبان، مش��اور بشار اس��د، رئیس جمهور 
سوریه ضمن تاکید بر اهمیت سفر والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روس��یه به دمشق، پایتخت سوریه و 
دیدار با بشار اسد اعالم کرد سردار سلیمانی شهید 
س��وریه، عراق و تمام آزادگان جهان اس��ت. مشاور 
رئیس جمهور س��وریه گفت: »سفر پوتین به سوریه 
از چند جهت اهمیت دارد؛ این س��فر جشنی برای 

پیروزی و بازگشت امنیت به دمشق است.«
بثینه ش��عبان افزود: »س��فر رئیس جمهور روسیه 
مفهوم بس��یاری دارد؛ به ویژه آنکه به دمش��ق آمد 
و از مسجد جامع اموی و کلیسای المریمیه بازدید 
کرد. س��فر پوتین، سفری دوس��تانه برای دیدار با 
دوس��ت خود بود و هردو رئیس جمهور خوش��حال 
بودن��د. این س��فر بازتابی از مقابله با تروریس��م در 
س��وریه نیز بود.« مش��اور رئیس جمهور س��وریه با 
اعالم اینکه تصمیم آزادس��ازی ادلب قطعی است و 
نمی توان آن را رها کرد تا پناهگاه تروریست ها باشد 
گفت: »تروریست ها در ادلب از بین خواهند رفت و 
ش��رق سوریه آزاد خواهد شد. بشار اسد و پوتین بر 
نابودی تروریس��م در ادلب مصمم هستند.«الزم به 
ذکر است روس��یه بر ادامه حمایت از سوریه تاکید 
و خواس��تار پایان حمایت های غ��رب از گروه های 

تروریستی شده است. 

نیمچهگزارش

پمپئو یک دلقک است
رئیس جمهور ونزوئال پس از جدیدتری��ن دخالت وزیر خارجه آمریکا در امور 
داخل��ی ونزوئال، او را یک »دلق��ک ناموفق« خواند. پس از آنکه مایک پمپئو، 
وزیر امور خارجه آمریکا، انتخاب مجدد خوان گوایدو، سرکرده مخالفان دولت 
ونزوئال، را برای ریاس��ت پارلمان این کش��ور تبریک گف��ت، نیکالس مادورو، 
رئیس جمهور ونزوئال، روز سه شنبه او را »دلقکی شکست خورده« خواند. مادورو 
در یک سخنرانی که از شبکه تلویزیونی دولتی »VTV« پخش می شد، گفت: »دولت 
دونالد ترامپ همچنان شکس��ت می خورد و این شکست ادامه دارد و مایک پمپئو به 
دلقک ب��ازی روی صحنه ادامه خواهد داد. او در نهایت یک دلقک ناموفق اس��ت.« او 
در ادامه گفت: »آمریکا این حق را به خود می دهد که پارلمان های جهان را با تهدید 
تعیی��ن کند.« پمپئو بالفاصله »انتخاب مجدد قانونی« وی را تبریک گفت. وی اعالم 
کرد در صورت بازداش��ت خوان گوایدو، واشنگتن تدابیری »فراتر« از آنچه تا به امروز 

علیه دولت کاراکاس اتخاذ کرده است، خواهد اندیشید.

دیدار پوتین و اردوغان در استانبول
رئیس جمهوری ترکیه دیروز در ش��هر استانبول به دیدار همتای روسیه ای 
خود رفته و این دیدار آنها در آس��تانه مراس��م افتتاح پروژه خط لوله انتقال 
گاز طبیعی موس��وم به "ترک اس��تریم" ما بین روسیه و اتحادیه اروپا انجام 
می شود و این دو رهبر قرار است در این مراسم حضور پیدا کنند. الکساندر 
ووچیچ، رئیس جمهوری صربستان و بویکو بوریسوف، نخست وزیر بلغارستان 
نیز انتظار می رود در این مراس��م شرکت کنند.گزارش شده که تدابیر امنیتی سطح 
باالیی در اس��تانبول اجرا ش��ده و مجموع��ا ۷۲۰۰ مامور پلیس برای این مراس��م 
افتتاحی��ه در حالت آم��اده  باش قرار گرفته ان��د. در میان نیروه��ای امنیتی به کار 
گرفته شده ۳۰۰ تیم عملیات ویژه، ۳۰ جوخه خنثی سازی بمب در راستای امنیت 
هتل های محل اقامت مقام های خارجی در استانبول و مسیرهای حرکت آنها وجود 
دارند.همچنین س��ه هلی کوپتر پلیس، چهار قایق امنیتی، چهار قالده س��گ تعلیم 

دیده و ۳۰ خودروی زرهی از نیروهای امنیتی ترکیه حمایت می کنند.

آمریکا بر اشتباهات خود سرپوش می گذارد
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: مقامهای آمریکایی بر اشتباهات 
خود با دس��تاویز ق��رار دادن عوامل خارجی س��رپوش م��ی گذارند.  ماریا 
زاخارووا در گفت وگو با رادیو روس��ی »کامسامولس��کایا پ��راودا« در اظهار 
نظر درباره وضعیت منطقه خاورمیانه پس از ش��هادت سردار قاسم سلیمانی 
خاطرنش��ان کرد: ش��ماری از سیاس��تمداران آمریکایی که زمام قدرت را در 
دست دارند در طول چندین سال بطور مرتب به بهانه عوامل خارجی بر اشتباهات 
خود س��رپوش م��ی گذارند.وی ادامه داد: این اش��خاص یا از ابتدا ب��ه عنوان اقدام 
تحریک آمیز وضعیتی را بوجود می آورند و س��پس آن را به عوامل خارجی نس��بت 
می دهند یا اینکه اشتباهاتی که مرتکب شده اند را با این عوامل خارجی توجیه می 
کنند. وی  این را نیز گفت که آمریکا بارها اتهامات واهی به روس��یه، چین و برخی 
کش��ورهای خاورمیانه وارد کرده اند و واش��نگتن در شرایط کنونی )پس از شهادت 

سلیمانی( نیز این شیوه را انتخاب کرده است.

فرامرز اصغری 

والدیمیر پوتین رئیس جمهور روس��یه در سفری ناگهانی 
از س��وریه دیدار ک��رد. وی در این س��فر در کنار دیدار با 
بش��ار اس��د رئیس جمهور در می��ان نظامیان ب��ا وی در 
خیابان های دمش��ق قدم زده  اس��ت. نکته قابل توجه آنکه 
این سفر در شرایطی صورت گرفته که پوتین راهی ترکیه 
بوده و پس از آن نیز برنامه ای برای س��فر به سرزمین های 
اشغالی فلس��طین دارد. با توجه به این مولفه ها این سوال 
مطرح می شود که اهداف این سفر چه بوده است؟ برخی 

این گمانه زنی را مطرح می س��ازند که این س��فر با توجه 
به تح��والت منطقه از جمله ش��هادت پیش��گامان بزرگ 
مبارزه با تروریسم یعنی س��ردار سپهبد قاسم سلیمانی و 
ابومهدی المهندش معاون حشدالش��عبی می تواند اقدامی 
برای افزایش رویکرد سیاس��ی روس��یه به تحوالت سوریه 
و ش��اید کاهش اقدامات نظامی این کشور باشد و یا اینکه 
این س��فر در آستانه سفر به ترکیه و سرزمین های اشغالی 
ب��رای راضی کردن س��وریه به مصالحبه ب��ا ترکیه و رژیم 

صهیونیستی باشد. 
این گمانه زنی ها در حالی صورت می گیرد که دیدار پوتین 
با اس��د در پایگاه نظامی و نیز گردش آنها در خیابان های 
دمش��ق پیام ه��ای قابل تامل��ی را به هم��راه دارد. پس از 
ش��هادت سرداران مبارزه با تروریسم این رویکرد رسانه ای 

القا ش��ده س��وریه با چالش��های جدیدی با تروریس��ت ها 
مواجه می ش��ود و ت��وان ادامه راه نخواهد داش��ت. بر این 
اساس س��فر پوتین را می توان نش��انه ای بر ادامه حمایت 
های روس��یه از ترکیه در برابر تروریس��ت ها و حامیانشان 
دانس��ت که دیدار پوتین و اسد در میان نظامیان نشانه ای 
بر این امر اس��ت. در همین حال گ��ردش در خیابان های 
دمش��ق به منزله امنیت کامل در س��وریه است که نوعی 
قدرت نمایی در برابر تروریس��ت ها و حامیانش��ان اس��ت. 
این اقدام می تواند مولفه ای باش��د برای زمینه سازی برای 
حضور سرمایه گذاران اقتصادی و نیز توریست ها به سوریه 
می تواند در حل چالش های اقتصادی و بازس��ازی سوریه 

نقشی مهم خواهد داشت.
 در همین حال س��فر پوتین به س��وریه پیش از س��فر به 

ترکیه و س��رزمین های اش��غالی بیانگر این مهم است که 
سوریه در اولویت های راهبردی روسیه است و انتخاب آن 
ب��ه عنوان مقص��د اول پوتین یعنی آنکه مس��کو حاضر به 

دست کشیدن از دمشق نخواهد بود. 
بنابراین این س��فر مذکور نه برای دوری روسیه از سوریه 
بلک��ه برگرفته از تقوی��ت روابط طرفین اس��ت که پیامی 
روش��ن به ترکیه و س��ران رژیم صهیونیس��تی در آستانه 
سفر پوتین به این مناطق است. لذا طرح مباحثی همچون 
دوری روس��یه از ایران و س��وریه به عنوان پیام سفر اسد 
رویکردی نادرست اس��ت چرا که نوع رفتارهای پوتین در 
دمش��ق بیانگر تاکید مس��کو بر ادامه حمایت سیاس��ی و 
نظامی و اقتصادی از س��وریه است که متعاقب آن استمرار 

روابط راهبردی ایران و روسیه را آشکار می سازد. 

یادداشت

وزی��ر امور خارجه آمریکا دیروز ب��ا بیان اینکه حمایت 
واشنگتن از شهرک سازی رژیم صهیونیستی در اراضی 
اشغالی کرانه باختری صلح اسرائیل – فلسطین را جلو 

می برد، خشم فلسطینیان را برانگیخت.
مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا پس از تغییر چهار 
دهه سیاس��ت واش��نگتن، ماه نوامبر اعالم کرد ایاالت 
متحده دیگر ش��هرک های اسرائیلی در کرانه باختری را 
"مغایر با قوانین بین الملل نمی بیند."فلس��طین و جامعه 
بین المللی انتقال غیرنظامیان به این اراضی اش��غالی را 
طبق کنوانس��یون چهارم ژنو در ۱۹۴۹ و قطعنامه های 
ش��ورای امنیت غیر قانونی می داند.سخنان وزیر خارجه 
آمریکا که از پیش ضبط شده بود، در گردهمایی سیاسی 
قدس موسوم به "دکترین پامپئو" منتشر شد. او مدعی 
ش��د، دولت ترامپ با تغیی��ر موضع خود به یک رویکرد 
"متعادل و هوش��یار" در قبال صلح خاورمیانه بازگشت.

پامپئ��و در ادام��ه ادعاهایش گفت: زمان��ی که حقایق 
مشخص است، مهم اس��ت که ما حقیقت را بگوییم. ما 
این مساله را به رسمیت می شناسیم که شهرک سازی ها 

به طور ذاتی قوانین بین المللی را نقض نمی کنند.
ح��دود ۴۳ ه��زار شهرک نش��ین در میان حدود س��ه 
میلیون فلس��طینی در کرانه باختری زندگی می کنند؛ 
جای��ی که فلس��طینیان می خواهند کش��وری ب��ا نوار 

غزه و قدس ش��رقی تش��کیل دهند.  صائ��ب عریقات، 
مذاکره کننده ارش��د فلس��طین در واکنش به ادعاهای 
پامپئو گفت: ش��هرک های استعماری اس��رائیلی طبق 
قوانی��ن بین الملل��ی غیر قانونی هس��تند...اینکه ش��ما 
حقای��ق را نادیده بگیرید، به معن��ای عدم وجود آن ها 
نیس��ت. سیاس��ت آمریکا، منطقه را بیش��تر به سمت 
خونریزی و خش��ونت می کش��اند. این اق��دام در حالی 
صورت می گیرد که پس از انتقام سخت ایران از ارتش 
تروریست آمریکا در عین االس��د، در پایگاه های نظامی 

ارتش اشغالگر اسرائیل آماده باش اعالم شده است.
 خبرنگار المیادین در فلس��طین اش��غالی اعالم کرد در 
پی حمله موش��کی ای��ران به پایگاه عین االس��د آمریکا 
در عراق، در پایگاه های نظامی ارتش اش��غالگر اس��رائیل 
آماده باش اعالم ش��ده اس��ت.همچنین کابین��ه امنیتی 
رژیم صهیونیستی  برای بررسی پیامد های تحوالت نظامی 
بین ایران و آمریکا نشس��ت فوق الع��اده برگزار می کند. 
حمله موشکی جمهوری اسالمی ایران به دو پایگاه آمریکا 
در عراق در صدر رس��انه های جهان قرار گرفت و گروه ها 
و ش��خصیت های مختلف به این موضوع واکنش نش��ان 
دادند. الزم به ذکر است صهیونیست ها همواره بر حمایت 
از آمریکا علی��ه مقاومت و ملت های منطقه تاکید دارد و 

تجاوزهای متعددی به سوریه داشته است. 

حمایت آمریکا از اشغالگری شهرک های صهیونیست
ده ه��ا ه��زار تن از کارگران وابس��ته ب��ه اتحادیه های 
صنفی و تجاری هند اعتصابی گسترده را در اعتراض به 
خصوصی سازی ها و افزایش بیکاری در اثر کندی رشد 
اقتصادی در بخش��های مختلف این کش��ور به اجرا در 
آوردند که موجب اخاللهای گس��ترده به ویژه در زمینه 

خدمات حمل ونقل و بانکداری شد.
بیش از ۱۰ اتحادیه صنفی و تجاری در هند که وابسته 
به احزاب چپگرای این کشور از جمله اصلی ترین حزب 
مخالف یعنی حزب "کنگره" هس��تند، خواستار برپایی 
این اعتراضات سراس��ری علیه اصالح��ات دولت نارندرا 
مودی، نخست وزیر این کش��ور در حوزه کار و اشتغال 
شدند. این اصالحات مناقشه برانگیز دولت مودی شامل 
خصوصی س��ازی برخی ش��رکتهای دولتی نظیر شرکت 
هواپیمایی "ایر ایندیا" و شرکت بزرگ نفتی BPCL و 
همچنین شامل ادغام چند بانک دولتی است.در همین 
راس��تا کارگران و کارمن��دان در ایالت بنگال غربی هند 
باعث مختل ش��دن خدمات راه آهن در ش��هر کلکته و 
دیگر ش��هرهای این ایالت ش��دند در حالی که فروشگاه 
ها و بانکها در مناطق مختلف تعطیل ماندند.اتوبوس��ها، 
تاکسی ها و ریکشاها در ایالت های بنگال غربی، کراال و 
دیگر ایالتها در اعتصاب به سر بردند هر چند که دو شهر 
مه��م دهلی و بمبئی که پایتختهای سیاس��ی و تجاری 

هند هستند از اعتصابها تاثیر چندانی نپذیرفتند.سی .اچ. 
ونکاتاچاالم، دبیر کل انجمن موسوم به "کارمندان بانک 
تم��ام هند" گفت، طرح ادغام ۱۰ بانک دولتی و تبدیل 
آنها به چهار بانک بر ش��غل ها تاثیر خواهد گذاش��ت و 
ممکن است در روند بازپس گیری وامهای هنگفت بعضا 

تا حدود ۱۴۰ میلیارد دالر اخالل ایجاد کند.
او در تماسی تلفنی به رویترز گفت: دولت نارندرا مودی، و 
سیاستهایش سبب کندی شدید رشد اقتصادی و بانکها را 
درگیر وامهای بزرگ کرده اند.وی افزود، دولت باید گامهایی 
را در راستای تقویت درخواست مصرف کننده با پیشنهاد 
دادن مش��وق ها به کارمندان و کارگران اتخاذ کند.دولت 
هند به کارمندانش هش��دار داده، ش��رکت در اعتصابها به 
هر ش��کلی منجر به کاهش حقوقهای آنها و آنچه که این 
دولت "برخورد انضباطی متناسب" خوانده می شود.هند که 
س��ومین اقتصاد بزرگ آسیا محس��وب می شود با یکی از 
بدترین کندی های رشد اقتصادی خود در چند دهه اخیر 
دست به گریبان شده است. دولت این کشور روز سه شنبه 
رشد اقتصادی پنج درصد را برای سال مالی فعلی در هند 
که کند ترین رشد اقتصادی آن در ۱۱ سال گذشته است، 
پی��ش بینی کر.رائول گان��دی، رهبر حزب کنگره هند در 
توئیتی گفت، سیاستهای دولت مودی باعث ایجاد "بیکاری 

فاجعه بار" و تضعیف شرکتهای دولتی شده است.

اعتصاب گسترده علیه مودی در هند 

نیروهای مسلح عراق بر عدم سکوت در برابر اشغالگری ایاالت متحده تاکید کردند

پاسخی قدرتمند از سراسر محور مقاومت به آمریکا 

گزارش

آمریکا هر روز به فرار از منطقه نزدیک تر می ش��ود چنانکه 
اکن��ون عراقی ها بعد از ۱۷ س��ال حض��ور نیروهای آمریکا 
ب��ر پایان این حض��ور تاکید دارند چنانک��ه دبیرکل نجباء 
ب��ا تأکید بر ضرورت خ��روج فوری نظامی��ان آمریکایی از 
منطقه، تصریح کرد: پاس��خ امپراطوری مقاومت، قدرتمند 
و هماهنگ خواهد بود و تفنگداران دریایی فورا به آش��یانه 

خود بازگردند.
ش��یخ »اکرم الکعب��ی« دبیرکل جنبش مقاومت اس��المی 
نَُجباء طی س��خنانی با تس��لیت ش��هادت س��پهبد قاسم 
سلیمانی، اظهار داشت: ش��هادت این فرمانده غیور اسالم، 
تمام جبه��ه مقاومت، حامیان دف��اع از مظلومین جهان و 
آزادی خواهان مبارز علیه اس��تکبار را ع��زادار کرد، ولی ما 
بیدارتر و قوی تر می شویم.حجت االس��الم والمسلمین اکرم 
الکعبی با بیان اینکه شهید حاج قاسم سلیمانی »راه« نبود 
که با ش��هادت ایشان بسته ش��ود، خاطرنشان کرد: ایشان 
یک گفتمان و اندیشه بود که تا آزادی بیت المقدس سینه 
به سینه منتقل خواهد شد.وی افزود: تنها دو راه پیش روی 
ملت های دنیا وجود دارد؛ مقاومت و یا ذلت! ما راه مقاومت 
را انتخاب کرده ایم که در این راه، شهادت سرنوشت بهترین 

مردان خدا است.
دبیرکل نَُجب��اء تاکید کرد: ایاالت متحده با ارتکاب خطایی 
استراتژیک، تحقق وعده الهی را به تعجیل انداخت؛ خطایی 
ک��ه پاس��خ آن در کتب درس��ی دانش آم��وزان آمریکایی 
تدری��س خواهد شد.ش��یخ اکرم الکعبی رژیم تروریس��تی 
آمری��کا را به مرور تاریخ منطقه غرب آس��یا دعوت کرد و 
بیان داشت: امروز دیگر این منطقه زمین امتیازگیری شما 
نیست؛ امروز معادالت جهانی تغییر کرده و شاهد هژمونی 
مقاومت در نظم جدید بین الملل هس��تیم.وی اضافه کرد: 
خاورمیانه ام��روز قلمرو امپراطوری مقاومت و پایتخت آن، 
جمهوری اسالمی ایران است؛ واکنش به عملیات تروریستی 
آمریکا در فرودگاه بغداد نیز پاس��خی سنجیده، قدرتمند و 

هماهنگ از سراسر این امپراطوری خواهد بود.
فرمان��ده عالی رتبه مقاومت اس��المی عراق ب��ه تفنگداران 
دریایی ارتش تروریستی آمریکا هشدار داد: فوراً به آشیانه 

بازگش��ته و به تابوت سازی مشغول ش��وید که »لشکرهای 
بین المللی مقاومت« برای پاس��خ کوبنده و مهندسی ش��ده 
به نیروهای تروریس��تی ایاالت متحده تشکیل شده اند.شیخ 
اکرم الکعب��ی همچنین به ترامپ توصی��ه کرد: در ادبیات 
خود در مورد علمدار رش��ید جبهه مقاومت بازنگری کن و 
پیش از هرگونه گزافه گویی، نقش��ه های نظامی را ببین و از 
یاد نبر که »عمق استراتژیک« جبهه مقاومت، ۱۲۸ مرتبه 

طوالنی تر از عمق استراتژیک رژیم صهیونیستی است.
وی با تاکید بر پیش��رفت تکنیکی، تاکتیکی و لجس��تیکی 
مقاوم��ت در صحنه نبرد اظهار داش��ت: باروت س��الح های 
ما دیگر فش��نگ نیس��ت و اکن��ون گروه ه��ای مقاومت به 
پیش��رفته ترین و هوشمندترین موشک های نقطه زن مجهز 
ش��ده اند که قادر اس��ت در عملیاتی کمتر از یک ساعت، به 
حضور نحستان در غرب آسیا و حیات مصنوعی رژیم جعلی 
اسرائیل خاتمه دهد.دبیرکل مقاومت اسالمی نَُجباء تصریح 

کرد: نیازی به تصور فردای نابودی این رژیم غاصب نیست؛ 
ما تصاویر صحرای آتاکاما را س��ال ها قب��ل میان مردم تان 
منتش��ر کرده ایم و امروز با ش��هادت حاج قاسم سلیمانی، 
بس��یار نزدیک تر به قدس عزیز هس��تیم.وی تصریح کرد: 
ب��ه خداوند آس��مان ها و زمین… صبر راهب��ردی نَُجباء و 
تمامی گروه های مقاومت با یک دس��تور شکس��ته خواهد 
ش��د و در آن لحظه، حتی توان اندیشیدن به کنش بعدی 
را نخواهید داشت.دبیرکل نَُجباء در پایان خاطرنشان کرد: 
قسم به خون پاک سردار سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی 
المهندس … ضربه ای خواهیم زد که پناهگاه و تنها معبر 
فرار فرماندهان نظامی تان، پنهان شدن زیر شکم چارپایان 
صحرایی باش��د. فراموش نکنید که ما مرد میدان هستیم و 

دوران بزن در رو، رو به اتمام است. 
در همین حال دبیرکل عصائب اهل الحق عراق از فرارسیدن 
نوبت عراقی ها برای پاس��خ دادن به ترور نایب  رئیس الحشد 

الش��عبی خبر داد.»قیس الخزعلی« دبی��رکل عصائب اهل 
الحق عراق، امروز طی پس��تی در توئیتر، به پاسخ موشکی 
ای��ران علیه دو پایگاه نیروهای آمریکایی در االنبار و اربیل، 

واکنش نشان داد.
وی طی پس��تی در ش��بکه اجتماعی »توئیتر« نوش��ت که  
ایران به اقدام آمریکا در ترور »قاس��م س��لیمانی« فرمانده 
نیروی سپاه قدس  پاسخ داد و  اکنون نوبت عراق است که 
به ترور »ابو مهدی المهندس« نائب رئیس الحش��د الشعبی 
پاس��خ ده��د. در همین حال یک کارش��ناس عراق با بعید 
دانس��تن اقدام واش��نگتن در تحریم بغ��داد، اعالم کرد که 
متضرر نخس��ت این تحریم خود آمری��کا خواهد بود. خبر 
دیگر آنکه پیکرهای نائب رئیس س��ازمان الحش��د الشعبی 
ع��راق و همرزمان��ش، پس از اذان صبح ام��روز، در »وادی 

السالم« نجف اشرف به خاک سپرده شد.
در این میان پرامی��ال جایاپال، عضو کنگره آمریکا از مردم 
این کش��ور برای ش��رکت در تظاهرات علیه سیاس��ت های 
جن��گ طلبانه ترامپ در سراس��ر آمریکا دع��وت کرد. این 
نماینده دموکرات کنگره ضمن بازنش��ر هشتگ »جنگ با 
ایران نه«، در پیامی توئیتری نوش��ته اس��ت، "ما به حضور 
همه در خیابان ها نیاز داریم. ترامپ با مخاطره نظامی خود، 
م��ا را در این موقعی��ت قرار داده اس��ت. او باید فورا تنش 
زدایی و از جان آمریکایی ها محافظت و به سوی دیپلماسی 
نه جنگ حرکت کند. این برهه ای حس��اس برای ش��نیده 
ش��دن صدای مردم آمریکاس��ت. " از س��وی دیگر در پیام 
فرمان��ده نیروهای آمریکایی به وزی��ر دفاع کویت از خروج 
نیروه��ای آمریکایی از پای��گاه عریفجان ظرف ۳ روز آینده 
خبر داده ش��ده است. س��اعاتی پس از حمله تالفی جویانه 
ایران در واکنش به اقدام تروریستی آمریکا در عراق، شبکه 
خبری روس��یا الیوم گزارش داد که خبرها حاکی از خروج 
نیروه��ای آمریکایی از پایگاه های خود در دیرالزور واقع در 
شرق سوریه هستند.دولت کرواسی دیروز اعالم کرد گردان 
دوم خود در عراق را که ش��امل ۱۴ نظامی اس��ت از بغداد 
به کویت منتقل کرده اس��ت. همچنین هفت نظامی بعد از 

پایان مأموریتشان در عراق به کشور بازگشته اند.
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