
س�نگاپور: وزارت خارج��ه آمریکا ب��ا فروش 12 
جنگنده اف-35 به ارزش بیش از 2.5 میلیارد دالر 
به س��نگاپور موافقت کرد.براساس گزارش رویترز، 
ارزش ای��ن معامله 2.75 میلیارد دالر اس��ت. این 
توافق تس��لیحاتی اکن��ون در انتظ��ار تایید کنگره 
آمریکا اس��ت و گنکره اکنون از ای��ن توافق مطلع 

شده است. 

ازبکستان: وزارت خارجه ازبکستان از تعویق سفر 
وزیر امور خارجه روس��یه به این کش��ور خبر داد.
سفر »س��رگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه 
که قرار بود در تاریخ 12 تا 13 ژانویه س��ال جاری 
به »تاش��کند« ص��ورت گیرد به دالئ��ل نامعلوم به 
تعویق افتاد.»عبدالعزیز کامل اف« وزیر امور خارجه 
ازبکس��تان بر همین اس��اس در ی��ک گفت وگوی 
تلفنی با همتای روسی خود  مسایل دوجانبه و بین 

المللی را مورد بررسی قرار دادند.

نیجریه: عناصر داعش در کشور نیجریه در روزهای 
گذشته سلسله حمالت جدیدی را آغاز کرده اند که 
ای��ن حمالت تا کنون موجب تخریب صدها خانه و 
آواره ش��دن هزاران نفر و کشته ش��دن شماری از 
ارتش ش��ده اس��ت. گروهک داعش در غرب آفریقا 
)ISWAP( از شامگاه سه شنبه با ورود به شهرک 
»منگونو« در ایالت »بورنو« در شمال شرق نیجریه، 

تا کنون ده ها نفر را کشته اند.

هند: یک مس��ئول ارش��د وزات خارج��ه آمریکا با 
تهدید هن��د به تحری��م در صورت خرید س��امانه 
پدافندی روس��ی، گفت ترکی��ه نمونه خوبی از این 
مس��ئله اس��ت. وزارت خارجه آمریکا به دولت هند 
درباره خرید س��امانه پدافند موشکی »اس-۴۰۰« 

از روسیه هشدار داد.

ازبکس�تان: »دلیار حکیم اف« نماینده ازبکستان 
در ناتو در ش��هر بروکسل استوارنامه خود را تسلیم 
»ین��س اس��تولتنبرگ« دبیر کل س��ازمان پیمان 
آتالنتیک ش��مالی )ناتو( کرد. در ای��ن دیدار دبیر 
کل س��ازمان پیمان آتالنتیک شمالی از اصالحات 
گسترده توسط »شوکت میرضیایف« رئیس جمهور 

ازبکستان در این کشور استقبال کرد.

ذرهبین

تبعات هرگونه حمله به غزه 
یحیی الس��نوار، رئیس حماس در نوار غزه به رژیم 
صهیونیس��تی درباره تصمیم به ه��ر گونه حماقتی 
ب��رای حمل��ه به غزه و ت��رور فرمانده��ان مقاومت 

هشدار داد.
الس��نوار رژیم صهیونیس��تی را تهدید کرد و گفت: 
»ارتش اس��رائیل اگر هرگونه خطای��ی را علیه نوار 
غزه مرتکب شود، از آن پشیمان خواهد شد.«رئیس 
حماس در نوار غزه گفت: »اگر دشمن اسرائیلی هر 
خطایی در غزه مرتکب شود به دنبال آن "ابوعبیده"، 
ش��اخه نظامی  س��خنگوی نظامی"کتائب القسام" 
حماس 5 کلمه خواهد گف��ت، اینکه "خبر چیزی 
اس��ت که می بینید ن��ه آنچه می شنوید".«س��ران 
سیاسی و نظامی رژیم صهینیستی به طور متناوب 
تهدی��د می کنن��د ک��ه ب��ه فرمانده��ان گروه های 
فلس��طینی در نوار غزه حمله می کنند همان گونه 

که ابوالعطا را دو ماه پیش ترور کردند.
ارتش رژیم صهیونیس��تی بامداد سه شنبه دوازدهم 
نوامبر 2۰1۹ )22 اب��ان( از ترور بهاء ابوالعطا یکی 
از فرماندهان "س��رایا القدس" )گردان های قدس( 
وابس��ته به ش��اخه نظامی جنبش جهاد اس��المی 
فلس��طین خب��ر داد؛ ارتش رژیم صهیونیس��تی در 
ای��ن  باره توضیح داد، ابوالعطا در بمباران هوایی که 
بامداد سه شنبه منزلش را در شرق شهر غزه هدف 
قرار داده کش��ته شد. این هشدارها در حالی مطرح 
می ش��ود که صهیونیس��ت ها در عرصه داخلی نیز 
وضعیت مطلوبی ندارند چنانکه پیمایش افکارسنجی 
جدید در فلس��طین اش��غالی از مخالف��ت نیمی از 
صهیونیس��ت ها با مصونی��ت قضائی نخس��ت وزیر 
ای��ن رژیم حکای��ت دارد.نظرس��نجی جدیدی که 
در فلسطین اش��غالی، پس از درخواست »بنیامین 
نتانیاهو« از کنست برای دریافت مصونیت در برابر 
محاکمه قضائی، انجام گرفته نش��ان می دهد نیمی 
از صهیونیس��ت ها مخالف اعط��ای مصونیت به وی 
هستند. به نوشته وبگاه »عروتص شوع« طبق نتایج 
این نظرسنجی که توسط موسسه »معگر موخوت« 
و به سفارش شبکه رادیویی 1۰3FM انجام شده، 
53 درصد از اسرائیلی ها با اعطای مصونیت قضائی 

به نتانیاهو مخالف هستند.

نیمچهگزارش

تظاهرات برای آزادی شیخ زکزاکی
مردم نیجریه در تظاهراتی با س��ردادن شعار »مرگ بر آمریکا« آزادی شیخ 

زکزاکی را خواستار شدند.
 مردم نیجریه در ابوجا، پایتخت این کشور برای آزادی شیخ زکزاکی، دبیر 
کل جنبش اس��المی نیجریه تظاهراتی با ش��عار »مرگ ب��ر آمریکا« برگزار 
کردند.مردم نیجریه جمعه گذش��ته نیز با برگ��زاری تظاهرات به اقدام ارتش 
تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس 
اعتراض کردند.دفتر عالمه زکزاکی، دبیر کل جنبش اس��المی نیجریه نیز در پیامی 
در صفحه توئیتر خود نوش��ت: »راهپیمایی هفتگی با عنوان "زکزاکی را آزاد کنید" 
ب��ا حضور حامیان عالمه ابراهیم زکزاکی برپا ش��د و حامیان زاکزاکی حمله هوایی 
آمریکا به عراق که به شهادت سردار ایرانی و رهبر شبه نظامیان عراقی منجر شد را 
محکوم کردند.« به رغم مطالبات مردمی هنوز دولت نیجریه تحت فش��ار عربستان 

و وهابی ها از آزاد سازی زکزاکی خودداری می کنند. 

نظارت پوتین بر آزمایش موشک فوق فراصوت 
رئیس جمهور روس��یه ب��ر آزمایش یک م��دل جدید از موش��ک های فوق 

فراصوت در جریان رزمایشی نظامی، نظارت کرد.
رسانه های روسی از نظارت »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه بر آزمایش 
موشک فوق فراصوت »کینژال« )به معنای خنجر( خبر دادند.به نوشته وبگاه 
ش��بکه »ریانووستی« آزمایش موشک مافوق صوت کینژال در جریان رزمایش 
نظامی در مناطق ش��مالی دریای س��یاه انجام ش��ده و پوتین از عرش��ه ناو »مارشال 
اوس��تیوف« بر این رزمایش نظارت کرده اس��ت. این رزمایش یک روزه با حضور 3۰ 
کش��تی جنگی، زیردریایی و بیش از ۴۰ هواپیمای جنگی ارتش روسیه انجام گرفته 
و در آن ش��لیک موش��ک های کروز و موشک کینژال تمرین ش��ده است.»نیکوالی 
اِوِمنوف« فرمانده نیروی دریایی روس��یه بعد از پایان این رزمایش، اعالم کرد که این 
آزمایش موفقیت آمیز بوده است. به نوشته ریانووستی، دو فروند جنگنده »میگ-31« 

موشک های مافوق صوت کینژال را به اهداف آزمایشی شلیک کرده اند.

کاهش اختیارات جنگی ترامپ 
دونالد ترامپ مجلس نمایندگان آمریکا بامداد جمعه طرحی را که خواس��تار 
کاهش اختیارات جنگی رئیس جمهور این کشور است به تصویب رساند.ترامپ  

از اعضای حزب جمهوری خواه خواسته بود به این طرح رأی منفی بدهند.
 پای��گاه خبری »ان بی س��ی« گفته که اعضای مجل��س نمایندگان با رعایت 
وابستگی های حزبی خود با 22۴ رأی موافق و 1۹۴ رأی مخالف طرح مذکور 
را به تصویب رسانده اند. »نانسی پلوسی« رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اعالم کرد 
در پی ترور س��ردار »قاسم سلیمانی« به دستور ترامپ و به تبع آن افزایش تنش ها 
در منطق��ه، این مجلس در مورد طرحی رأی گی��ری می کند که در صورت تصویب 

اختیار ترامپ برای درگیر کردن آمریکا در منازعات نظامی را محدود می کند.
پلوس��ی قبل از برگزاری رأی گیری جدید از اقدام ترامپ در ترور س��ردار سلیمانی 
انتق��اد ک��رد. او گف��ت: »هفته گذش��ته، دولت ی��ک حمله هوای��ی تحریک آمیز و 

غیرمتناسب علیه ایران انجام داد که آمریکایی ها را به خطر انداخت.«

علی تتماج 

ژاپن که حوزه فعالیتش هایش بیشتر در چارچوب اقتصادی 
است طی ماه های تحرکات قابل توجهی در عرصه سیاسی 
و امنیت��ی در خاورمیان��ه ص��ورت داده اس��ت. در همین 
چارچ��وب س��خنگوی دولت ژاپن گفت نخس��ت وزیر این 
کش��ور از امروز به س��ه کشور عربستان س��عودی، امارات 
عربی متحده و عمان س��فر می کند. آبه قرار است در این 
سفر چهار روزه  به کش��ورهای عربستان سعودی، امارات 

عرب��ی متحده و عمان س��فر کند. حال این س��وال مطرح 
اس��ت که اهداف سفر آبه به منطقه چیست؟ نکته اساسی 
برای ژاپن همواره مباحث اقتصادی اس��ت و لذا این سفر 
نیز اولویت اولش با همین هدف اس��ت. ژاپن از یک سو به 
دنبال س��رمایه گذاری در این کشورهاست و از سوی دیگر 
تقویت همکاری ها در حوزه انرژی را طلب می کند. ژاپن با 
تنوع در حوزه انرژی به دنبال رس��یدن به وضعیتی پایدار 
برای تامین نیازهای انرژی اس��ت. نکت��ه دیگر آنکه ژاپن 
اخیرا آمادگی خود را برای مشارکت در ائتالف به اصطالح 
امنیت دریانوردی اعالم کرده است. هماهنگی برای حضور 
نیروهای نظامی ژاپن در منطقه از دیگر اهداف این س��فر 
می تواند باش��د. رویکردی نظامی که حلقه تکمیلی آن را 
خرید های تس��لیحاتی و افزایش توان نظامی این کش��ور 
تش��کیل می دهد. نکته دیگری که در عملکردهای آشکار 

و پنهان ژاپن در غرب آس��یا مش��اهده می ش��ود اقدامات 
آن در حوزه مذاکرات س��ازش اس��ت. ژاپن اقدام در حوزه 
صلح خاورمیانه با محوریت فلس��طین و رژیم صهیونیستی 
را مولفه ای برای افزایش موقعیت جهانی و تقویت جایگاه 
خود در غرب آسیا می داند و لذا در این چارچوب تحرکات 
متعددی صورت داده اس��ت. یکی از این اقدامات طرح راه 
آهن سراس��ری اس��ت که در توافق توکیو میان تشکیالت 
خودگردان و صهیونیست ها صورت گرفت. انتقال راه آهن 
از اراضی اش��غالی به رام اهلل و از آنجا به کش��ورهای عربی 
محور این طراحی را تش��کیل می دهد. پیگیری این طرح 
را می توان از اهداف س��فر آبه به عربستان، امارات و عمان 
دانس��ت. نکته نهایی آنکه ژاپن اخیرا تالش نموده تا نقش 
میانجی میان ایران و آمریکا را ایفا نماید و حتی سفری به 
تهران داش��ته و میزان رئیس جمهوری اسالمی ایران نیز 

بوده اس��ت. با توجه به تشدید تنهشا میان ایران و آمریکا 
طی ترور س��ردار س��لیمانی و ابومهدی المهندس معاون 
حشدالش��عبی می توان گفت که س��فر آبه به منطقه برای 
اجرای فاز جدیدی از میانجی گری می توان باشد که محور 
آن را کش��ورهای عربی و جمهوری اسالمی ایران تشکیل 
می دهد. ب��ه عبارتی دیگر آبه همچنان امیدوار اس��ت که 
نقش میانجی را ایفا نماید حال میان ایران و آمریکا باش��د 

یا میان ایران و کشورهای عربی. 
در مجموع سفر آبه به منطقه را می توان برگرفته از اهداف 
سیاس��ی و اقتصادی دانس��ت هر چند که اقدام این کشور 
مبن��ی بر اعزام نیروهای نظامی به منطقه تحت نام امنیت 
دریانوردی ابهاماتی در این سیاست ایجاد کرده است چرا 
که مشارکت در چنین ائتالفی خود ایجاد تنش در منطقه 

است که با ادعاهای میانجی گرایانه همخوانی ندارد. 

یادداشت

گام دیگر بغداد برای پایان دادن به اشغالگری ایاالت متحده 

آمریکا مکانیزم خروج از عراق را تعیین کند

تکرار سرکوب تظاهرات  فرانسوی ها 
تظاهرات های هزاران نفری در شهرهای مختلف فرانسه با ورود نیروهای 
امنیتی به خشونت و درگیری تبدیل شد و بخش های مهمی از این کشور 

اروپایی فلج شد
ه��زاران نفر از کارکنان بخش های مختلف در فرانس��ه از جمله کارکنان 
بخش حمل  ونقل در ادامه اعتراضات خود به سیاست های دولت »امانوئل 
ماکرون« رئیس جمهور فرانس��ه در خصوص تغییر قوانین بازنشس��تگی 
درحال برگزاری تجمع اعتراضی در »پاریس« و ش��هرهای مهم فرانس��ه 
هستند. رسانه های محلی فرانس��ه گزارش کردند که اعتراضات گسترده 
در ش��هرهایی همچون رن با ورود نیروهای امنیتی به خش��ونت تبدیل 
ش��ده است. در حالیکه تداوم اعتصاب های سراسری، فرانسه را فلج کرده 
اس��ت، این کش��ور اروپایی بار دیگر صحنه تظاهرات های اعتراضی مردم 
ش��ده اس��ت. کارکنان بخش های مختلف فرانسه امروز در شهرهای مهم 
فرانس��ه از جمله »ب��وردو«، »تولوز«، »لی��ل«،»رن« و »لیون« در حال 
برگزاری راهپیمایی هایی اعتراضی هستند. برخی کلیپ های ویدئویی که 
در ش��بکه های اجتماعی منتشر شده، نیروهای امنیتی را در حال هجوم 
به س��مت معترضان نشان می دهد و در یکی از این تصاویر صدایی شبیه 
به ش��لیک گلوله شنیده می ش��ود. خدمات حمل و نقل از جمله خطوط 
مترو و اتوبوس در منطقه »ایل دو فرانس« در شمال کشور فرانسه تا حد 
زیادی تحت تأثیر اعتصاب های سراس��ری قرار گرفته اس��ت. خبرگزاری 
آناتول��ی گ��زارش کرد که تنها ی��ک پنجم از خدمات حم��ل و نقل بین 
شهری و بیش از نیمی از قطارهای سریع السیر طبق برنامه فعالیت دارند 
و بنا به گفته مقام های محلی فرانسه، یک سوم از ظرفیت خدمات ریلی 
مناطق حومه فعالیت خواهند داش��ت. اعتصاب های سراسری در فرانسه 
در تاریخ پنجم دس��امبر )1۴ آذرماه( در اعتراض به طرح دولت ماکرون 

در تغییر قوانین مربوط به بازنشستگی آغاز شد.

افغانستان همچنان قربانی اشغالگری آمریکا 
در پ��ی حمله پهپاده��ای آمریکایی به »هرات« افغانس��تان یک فرمانده 

طالبان و نزدیک به 3۰ غیرنظامی کشته شدند.
 مناب��ع محلی در والیت هرات اع��الم کردند که در حمالت هواپیماهای 
بدون سرنش��ین آمریکایی »مال ننگیالی«، یک فرمانده ارش��د طالبان به 
رهبری، مال رس��ول در شهرستان ش��یندند هرات، به همراه چندین تن 
دیگر جان باخته و ش��ماری نیز زخمی شدند. مسوالن بیمارستان هرات 
در گفت وگو با خبرنگار س��ایت افغانستان خبرگزاری فارس، انتقال ده ها 
زخمی و کش��ته به این بیمارس��تان را تایید کردند.بر اس��اس اظهارات 
شاهدان عینی، این  عملیات از سوی آمریکایی ها برنامه ریزی شده بوده 
و مالننگیال��ی و همراهانش به همراه نزدیک به 3۰ غیرنظامی از س��وی 

آمریکایی ها کشته شدند.
گفته می ش��ود این حمالت در مناطق تحت حاکمیت دولت افغانس��تان 
صورت گرفته است. سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان مدعی شد 
که این حمالت به درخواس��ت نیروهای امنیتی افغانستان، صورت گرفته 
اس��ت. در این میان در پی حمله پهپادی آمریکا به شهرس��تان شیندند 
هرات، ش��هروندان این والیت آمریکا را عامل اصلی جنگ در افغانس��تان 
دانس��ته و خواس��تار پایان دادن به این حمالت شدند.هواپیماهای بدون 
سرنش��ین آمریکایی در منطقه »پای کش��ک« شهرستان شیندند هرات 
پایگاه مال ننگیالی از فرماندهان ارش��د طالبان را هدف حمله قرار دادند 
که در این میان به غیرنظامیان و نظامیان تلفات زیادی وارد ش��د.»صالح 
محمد« یکی از ش��هروندان هرات گفت: به دنبال قتل عام غیر نظامیان 
و حمالت اش��تباه نیروه��ای آمریکایی در این منطقه منازل مس��کونی 
ش��هروندان تخریب و بیش از 5۰ غیر نظام��ی از جمله کودک، زن، مرد 
و افراد س��الخورده زیادی کشته و زخمی شدند.از سویی دیگر نیز برخی 

زخمی های این حمله که به بیمارستان هرات منتقل شده بودند.

تاکید سرسلسله اسرای سوری بر آزادی جوالن
»صدق��ی المقت« اس��یر س��وری در زن��دان رژیم صهیونیس��تی که به 
»سرسلسله اسرای سوری« معروف است، صبح امروز آزاد شد و در اولین 

اظهاراتش تأکید کرد، جوالن سوریه باید آزاد شود.
»صدقی المقت« اسیر سوری در زندان رژیم صهیونیستی دیروز آزاد شد و 
در اولین اظهاراتش اعالم کرد »همانطور که من آزاد شدم جوالن هم آزاد 
خواهد ش��د«.وی به ش��بکه »المیادین« گفت، اراه و خواست سوری ها بر 
خواست رژیم اشغالگر پیروز شد.او در ادامه اعالم کرد که با کمک »بشار 
اسد « رئیس جمهور سوریه بدون قید و شرط آزاد شده است.المقت سپس 
از »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روس��یه برای میانجیگری در راستای 
آزادی اش قدردانی کرد و افزود: )اکنون( با ش��روط اسرائیلی وارد دمشق 

نمی شوم و رئیس جمهور اسد ثابت کرد که قویتر از اشغالگر است.
وی در ادامه گفت، اس��را به مبارزه با رژیم اشغالگر ادامه می دهند و باید 
برای آزادی همه آنها تالش ش��ود.المقت ضمن تأکید بر لزوم آزادسازی 
جوالن  گفت: اکنون به جوالن می رود تا عملیات آزادسازی آن را تکمیل 
کنم.خانواده صدقی المقت هم اعالم کردند، اس��یر شروط خود مبنی بر 
لزوم بازگش��ت به »مجدل شمس« در جوالن سوریه را به رژیم اشغالگر 
تحمیل کرد.پیش��تر و در پی سفر پوتین به س��وریه، رژیم صهیونیستی 
حاض��ر به آزادی المقت ش��ده بود اما برای او ش��رط گذاش��ته بود؛ این 
ش��روط شامل تبعید 2۰ ساله از جوالن سوریه و رفتن به دمشق پس از 
آزادی بوده است و وی پس از گذشت پنج سال حق داشته درخواستی به 
مقامات صهیونیس��ت برای بازگشت به جوالن ارائه دهد. المقت با آزادی 
به این ش��رط مخالفت و بر لزوم بازگشت به جوالن پس از آزادی تأکید 
کرد و این موضع او مورد تقدیر بشار اسد قرار گرفت.رئیس جمهور سوریه 
گفت: »مواضع اخیری که درباره آزادی و تحمل زندان و ادامه بازداش��ت 

در زندان های اسرائیلی انتخاب کرد«.

گزارش

ناکامی ه��ای آمریکا در ع��راق هر روز ابعاد گس��ترده تری 
می گیرد نخس��ت وزیر دولت پیش��برد امور ع��راق از وزیر 
خارجه آمریکا خواس��ت نمایندگانی برای بررسی سازوکار 
اجرای��ی مصوبه پارلمان درباره اخ��راج نظامیان آمریکایی، 
به بغداد اعزام کند. »عادل عبدالمهدی« نخست وزیر دولت 
پیش��برد امور عراق در تم��اس تلفنی با »مای��ک پامپئو« 
وزیر خارجه آمریکا از او خواس��ت تا واشنگتن نمایندگانی 
به بغداد جهت بررس��ی و تدوین مکانی��زم اخراج نظامیان 
آمریکای��ی، اع��زام کند.عبدالمه��دی گفت ک��ه نظامیان 
آمریکایی بدون اجازه دولت عراق وارد این کشور می شوند 
و هواپیماهای آمریکایی بدون اجازه در آس��مان عراق پرواز 
می کنند.بنابر گزارش شبکه الجزیره، عبدالمهدی همچنین 
ب��ر مخالفت عراق با عملیات هایی ک��ه نقض حاکمیت این 
کش��ور اس��ت از جمله هدف قرار دادن پایگاه عین األسد و 

أربیل تأکید کرد.
او از تالش های عراق و تماس های آن با همه طرف ها برای 
جلوگیری از تبدیل ش��دن عراق به صحنه جنگ خبر داد. 
مناب��ع خبری از احتمال حمله موش��کی قری��ب الوقوع به 
مواضع آمریکا در منطقه توس��ط گروه ه��ای مقاومت خبر 

دادند.
ب��ه دنبال حمله آمریکا به س��وریه، برخی منابع نزدیک به 
جبه��ه مقاومت در منطقه از پاس��خ قری��ب الوقوع به این 
حمله و س��ایر اقدامات تروریستی دولت آمریکا در منطقه 
خبر دادند.مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در تماس 
تلفنی با نخس��ت وزیر عراق، اوضاع این کش��ور و منطقه را 
بررس��ی کرد.ب��ورل در این تماس تلفنی گف��ت که وزرای 
خارج��ه اتحادیه اروپا به زودی نشس��ت فوق العاده ای را به 
منظور بررس��ی اوضاع عراق برگزار خواهند کرد.وی درباره 
خطرات اوضاع کنونی هش��دار داد و بر ضرورت تنش زدایی 
تأکید کرد.مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز درباره 
خطرات اوضاع کنونی هش��دار داد و بر ضرورت تنش زدایی 
تأکی��د کرد.یکی از فرماندهان »عصائ��ب  اهل الحق« عراق 

اعالم کرد، این ش��رم آور است که شلیک راکت کاتیوشا به 
منطقه س��بز بغداد به گروه های مقاومت عراقی نسبت داده 
می ش��ود زیرا پاسخ آنها در این حد نیست و سخت خواهد 
ب��ود. در همین زمینه »ج��واد الطلبی��اوی« از فرماندهان 
»عصائب اه��ل الحق« اعالم کرد، هیچ ک��دام از گروه های 
»الحش��د الش��عبی« ارتباطی با حمالت راکت��ی روزانه به 
منصقه سبز بغداد ندارند و آنها از زمان شهادت فرماندهان 
»قاس��م س��لیمانی« و »ابومهدی المهندس« هیچ عملیات 
یا فعالیت نظامی نداشته اند. همچنین نخست وزیر استرالیا 
تأکید کرد که علیرغم تشدید تنش ها در منطقه غرب آسیا، 
همچنان به ادامه مأموریت نظامی در عراق متعهد اس��ت و 
قصد خروج از این کش��ور غرب آس��یا را ن��دارد. همچنین 
وزی��ر خارج��ه ترکیه برای رایزنی در خص��وص »روابط دو 

جانبه« و »تحوالت اخیر منطقه« وارد بغداد شد و با عادل 
عبدالمهدی دیدار کرد. همچنین رئیس کمیسیون امنیت 
و دفاع پارلمان عراق گفت که عراق مذاکرات خود با روسیه 
را برای خرید س��امانه دفاع هوایی اس-3۰۰ از س��ر گرفته  
است.»محمد رضا« رئیس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان 
عراق گفت که مس��کو و بغداد مذاکرات خود را برای خرید 

سامانه دفاع هوایی اس-3۰۰ بار دیگر آغاز کرده اند.
نکت��ه قابل توجه آنکه دبیر کل جنبش عصائب الحق عراق 
ضمن رد اتهام ها علیه نیروهای الحشد این کشور از تشکیل 
جبهه ای برای پایان دادن به اشغالگری آمریکا در عراق خبر 
داد. ش��یخ »قیس الخزعلی« دبی��ر کل عصائب اهل الحق 
عراق  بر پاس��خ کوبنده نیروهای مقاومت علیه اش��غالگری 
آمریکا در عراق تأکید کرد.ش��یخ قیس خزعلی، اتهام های 

آمریکا علیه این جنبش و نیروهای الحشد الشعبی عراق را 
رد کرد و گفت که این نیروها به سمت منطقه سبز در شهر 
بغداد راکت یا خمپاره ای ش��لیک نکرده اند. دفتر رسانه ای 
ش��یخ خزعلی در بیانیه ای به این اتهام ها پاسخ داد و گفت 
که نیروهای الحش��د الش��عبی در ش��لیک راکت به اماکن 
دیپلماتیک و س��فارت آمریکا در بغداد دستی نداشته اند. او 

گفت که این شلیک، کار سازمان سیا آمریکاست.
 ائت��الف بین الملل��ی موس��وم ب��ه ائت��الف آمریکایی ضد 
داعش اعالم کرد که فعالیت ه��ای نظامی خود در عراق را 
تعلی��ق کرده اس��ت. ائتالف آمریکایی اع��الم کرد که همه 
فعالیت های نظامی خود را تعلیق کرده است. از سوی دیگر 
مرجعی��ت عالی دینی ع��راق در بیانیه ای که احمد الصافی 
آنرا قرائت ک��رد، بر ضرورت همکاری و همبس��تگی میان 
عراقی ها برای عبور از بحران کنونی در این کش��ور تاکید 
شده اس��ت. مرجعیت عالی دینی عراق در بیانیه ای که از 
س��وی احمد الصافی نماینده آیت اهلل سیس��تانی در کربال 
قرائت ش��د، اعالم کرد: در مواقع سخت و در دشواری ها، به 
همکاری و همبس��تگی نیاز مبرم وجود دارد و این موضوع 
تنه��ا با آمادگی همه طرف ها برای دس��ت کش��یدن از ولو 
بخشی از منافع شخصی خود و ترجیح دادن منافع عمومی 

محقق می شود. 
مرجعیت عالی دینی عراق بیان کرد: رفتار کردن بر اساس 
روش زورآزمایی از س��وی طرف های مختلفی که بخشی از 
قدرت، نفوذ و امکانات را در دس��ت دارند، و تالش هر یک 
از آنه��ا برای تحمیل دیدگاه خود بر بقیه، به تقویت بحران 
و دشواری حل آن منجر خواهد شد و ممکن است به ضرر 
همه تمام ش��ود و قطعاً خس��ارت بزرگ تر متوجه کشور و 
عام��ه مردمی خواهد بود که هی��چ دخلی در درگیری های 
داخلی و خارجی جاری ندارند و چنین درگیری هایی برای 
آنها به اندازه امنیت و ثبات کشورش��ان و حفظ استقالل و 
حاکمی��ت آن و فراهم کردن زندگ��ی کریمانه برای خود و 

فرزندانشان، اهمیت ندارد.
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