
لیبی: نخست وزیر مستعفی بولیوی در مصاحبه ای 
از س��خنان پیش��ین خود درخصوص مسلح شدن 
شهروندان علیه دولت کودتای این کشور دفاع کرد 
و گفت مردم باید امنیت خود را سازمان دهی کنند. 
»اوو مورال��س« رئیس جمهور مس��تعفی بولیوی از 
درخواس��تش برای مس��لح ش��دن مردم در مقابل 

کودتاچیان تحت حمایت آمریکا دفاع کرد.

اردن: قرار اس��ت پارلم��ان اردن بزودی طرحی را 
بررس��ی کند که واردات هرگونه گاز از فلس��طین 
اشغالی از جمله اجرای توافق اخیر تل آویو-اَمان را 
ممنوع خواهد کرد. موضوع واردات گاز از فلسطین 
اشغالی در اردن همچنان داغ است و گفته می شود 
پارلمان این کش��ور بزودی در این خصوص طرحی 
را بررس��ی می کند که هدفش من��ع واردات گاز از 

فلسطین است. 

اتریش: »آلکس��اندر ش��النبرگ« وزیر امور خارجه 
اتریش با انتقاد ش��دید از  فش��ار آمریکا برای اعمال 
تحریم ه��ا علیه پروژه خط لوله گاز موس��وم به نورد 
اس��تریم ۲، این اق��دام آمری��کا را »غیرقابل قبول« 
توصیف کرد.شالنبرگ در مصاحبه با روزنامه  اتریشی 
»دی پرس��ه« گفت: ما مخالف تاثیر فراس��رزمینی 

تحریم ها هستیم و این غیرقابل قبول است.

استرالیا: شبکه خبری »ای بی سی نیوز« استرالیا 
از اعزام یک ناو این کش��ور به هم��راه ۲00 ملوان 
نی��روی دریایی ارتش به آبه��ای خلیج فارس خبر 
داد. ناو »اچ ام ای اس توومبا« روز دوشنبه حرکت 
خ��ود را آغ��از می ند و به مدت ش��ش م��اه در این 

ماموریت در تنگه هرمز خواهد بود.

مص�ر: مذاک��رات چه��ار جانب��ه س��د النهض��ه با 
حضور مس��ئوالن مصر، اتیوپی، س��ودان و آمریکا 
در واش��نگتن برگ��زار می ش��ود. وزرای خارج��ه و 
آبخیزداری مصر، اتیوپی و سودان برای سومین بار 
به واشنگتن رفته اند تا برای حل اختالفات خود در 
خصوص ساز و کار چگونگی آبگیری سد النهضه و 

مدیریت آب رود نیل به مذاکره بنشینند.

مص�ر: مذاک��رات چه��ار جانب��ه س��د النهض��ه با 
حضور مس��ئوالن مصر، اتیوپی، س��ودان و آمریکا 
در واش��نگتن برگ��زار می ش��ود. وزرای خارج��ه و 
آبخیزداری مصر، اتیوپی و سودان برای سومین بار 
به واشنگتن رفته اند تا برای حل اختالفات خود در 
خصوص ساز و کار چگونگی آبگیری سد النهضه و 

مدیریت آب رود نیل به مذاکره بنشینند.

ذرهبین

تداعی جاسوسی های امارات در ُعمان 
برخ��ی گزارش های خبری حاکی اس��ت، اقدامات 
مخرب امارات در س��ال های اخیر کشور کم حاشیه 
عمان را نیز در ب��ر گرفته و دیدار ولی عهد ابوظبی 
با س��لطان جدید این مس��ئله را به اذهان یادآوری 

کرد.
انتش��ار عکس دی��دار »محمد بن زای��د« ولی عهد 
امارات با »هیثم بن طارق« س��لطان جدید عمان، 
واکنش های بسیاری را در فضای مجازی برانگیخته 
اس��ت. به نوش��ته وبگاه وطن سرب، عکس این دو، 
موضوع تیم های جاسوس��ی اماراتی در عمان را بار 
دیگر در اذهان زنده کرده اس��ت.»نظام المهداوی« 
س��ردبیر رووزنامه الکترونی��ک »وطن« در واکنش 
به این تصویر نوش��ت: »نگاه ه��ا همه چیز را بر مال 
می کند؛ س��لطان جدید عمان از اقدامات شیطانی 
محمد بن زاید که عمان نیز از آن در امان نبوده، بی 
خبر نیس��ت...«.او در توئیت دیگری افزود: »محمد 
بن زاید هس��ته های جاسوسی را در عمان پراکنده 
و حاکمیت این کشور را نقض کرده است و در فکر 
کودتا در عمان بود و اکنون در مساجد امارات برای 
روح س��لطان قابوس نماز غائب برگزار می کند. این 
کار نه از روی حب و دوستی، بلکه در جهت تالش 
برای کشاندن جدید عمان به هم پیمانی با ابوظبی 
است«.»کریستین اولریچسن« پژوهشگر اندیشکده 
آمریکایی پیکر نیز نوشت که این عکس هزار حرف 
با خود دارد.»بوغان��م« خبرنگار معروف قطری نیز 

نوشت که نگاهها سخنان زیادی دارند.
»محمد عبداهلل المس��مری« فعال و ش��اعر یمنی 
نیز نوش��ته اس��ت: »گویی نگاههای سلطان جدید 
می گوید: »ش��ر خودت و جاسوس��انت را از ما دور 
کن. خدا خیرت دهد«.دولت عمان در ژانویه ۲0۱۱ 
یک شبکه جاسوسی گس��ترده اماراتی کشف کرد. 
این شبکه جاسوس��ی قصد ضربه به دولت عمان و 

نهادهای دولتی و نظامی را داشت.

نیمچهگزارش

حکم اعدام پرویز مشرف باطل شد
دادگاه پاکستان دیروز حکم اعدام صادر شده علیه رئیس جمهور سابق این 
کشور را باطل اعالم کرد.مشرف پیشتر از سوی دادگاه به اعدام محکوم شده 
بود. مش��رف دوازدهمین رئیس جمهوری پاکس��تان بود. او همچنین رئیس 
س��تاد ارتش پاکستان و نیز چهارمین ژنرال پاکستانی بود که در پی کودتا، 
به مدت ۹ سال بر این کشور حکومت کرد. مشرف در تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹ 
با برکنار کردن نواز ش��ریف نخس��ت وزیر منتخب به قدرت رس��ید و به این وسیله 

عالی ترین مقام اجرایی کشور را تصاحب کرد. 
پس از آن و در پی انجام یک همه پرس��ی که در تاریخ ۲0 ژوئن ۲00۱ برگزار شد، 
خ��ود را رئیس جمهوری پاکس��تان اعالم کرد. او س��رانجام در پی تهدید جناح های 
مخالف خود در پارلمان پاکس��تان مبنی بر استیضاح و برکناری وی از مقام ریاست 
جمهوری در ۱۸ اوت ۲00۸ استعفای خود از پست ریاست جمهوری در یک نطق 

تلویزیونی اعالم کرد.

تقالی نخست وزیر فرانسه
»ادوار فیلیپ« از معترضان فرانس��وی خواست به اعتصاباتی که دیروز وارد 

چهلمین روز خود شد، پایان دهند.
 »ادوار فیلیپ« نخس��ت وزیر فرانس��ه پس از عقب نش��ینی از تمهیداتی که 
بیشتر مورد اعتراض قرار دارند، قصد دارد طرح اصالح قانون بازنشستگی را 
تا آخر به پیش برد.ادوار فیلیپ از معترضان خواس��ت به اعتصاباتی که امروز 
دوشنبه وارد چهلمین روز خود می شود، پایان دهند.وی شنبه پیش نسبت به کنار 
گذاشتن طرحش به شرط افزایش سن بازنشستگی به ۶۴ سال اعالم آمادگی کرد. 
این در حالی اس��ت که سندیکا ها با این تمهید مخالف هستند. فیلیپ با این اقدام، 
جبهه منتقدانش را دچار تفرقه کرد. برخی س��ندیکا ها از اعالم تصمیم نخست وزیر 
تقدیر و نس��بت به مذاکره با صاحبان ش��رکت ها درباره تامین مالی این سیس��تم - 
ش��رط تعیین شده از سوی دولت - اعالم آمادگی کردند. این ششمین تظاهرات از 

ابتدای اعتراضات در ۵ دسامبر خواهد بود.

رییس جمهوری آبخازی استعفا کرد
رائ��ول خاجیمبا رییس جمه��وری آبخازی در پی تظاه��رات اعتراض آمیز 
متوالی چند روز اخیر نیروهای مخالف، از س��مت خود استعفا کرد. سرگئی 
ش��امبا نماینده پارلمان آبخازی تصمیم خاجیمبا در باره استعفای از سمت 
خ��ود را برای حاضران  تظاهرات  اعتراض آمیز در ش��هر س��وخومی مرکز 
آبخازی قرائت کرد.  خاجیمبا با حضور "رش��ید نورقالی اف" معاون ش��ورای 
امنیت روسیه با "اصالن بژانیا" یکی از رهبران نیروهای مخالف دیدار کرد.  نیروهای 
مخالف چهارشنبه گذشته در جریان تظاهرات اعتراض آمیز ، دفتر ریاست جمهوری 
آبخازی را تصرف کردند و خواستار لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری ماه سپتامبر 
س��ال ج��اری میالدی  ک��ه در ان خاجیمبا پیروز ش��ده بود، ش��دند.     همچنین 
کمیسیون مرکزی انتخابات آبخازی اعالم کرد که انتخابات ریاست جمهوری جدید 
۲۲ مارس سال ۲0۲0 )برابر ۳ فروردین سال ۱۳۹۹( برگزار خواهد شد و نامزدهای 

انتخاباتی قبلی و جدید می توانند در آن شرکت کنند.

فرامرز اصغری 

لیبی که زمانی با نام عمر مختار پیشگام مقابله با استعمار 
ایتالیا ش��ناخته می شد و در طول ۴ دهه حاکمیت قذافی 
ب��ه عنوان رهبر انقالب های آفریق��ا ایفای نقش می کرد از 
سال ۲0۱۱ با س��رنگونی نظام قذافی توسط آمریکا و ناتو 
با بحران های شدید امنیتی و جنگ داخلی مواجه شد. در 
طول ۸ سال گذشته لیبی سرزمینی بدون حاکمیت بوده 
که هرگوش��ه آن قبیله ای و یا گروه��ی حاکمیت کرده و 
دخالت های خارجی نیز بر ش��دت این بحران افزوده است. 

ش��رایط لیبی به جایی رس��یده است که بس��یاری دوران 
دیکتات��وری قذافی را به دوران کنون��ی ترجیح می دهند. 
نکته قابل توج��ه در باب تحوالت لیبی آنکه منابع خبری  
از سفر خلیفه حفتر و فایز السراج رهبران طرفین درگیر در 
لیبی به مسکو خبر داده اند. برخی منابع خبری می گویند 
که خلیفه حفتر و فایز الس��راج در مس��کو یک توافقنامه 
آت��ش بس امضا کرده اند. این مس��ئله که این توافق تا چه 
میزان می ت��وان صلح و ثبات را به لیب��ی بازگرداند و چه 
پیامدهای��ی به همراه دارد جای تام��ل دارد اما نکته مهم 

نقش روسیه در تحقق این مسئله است.
 روس��یه در حالی میزبان این رویداد بوده که از یک س��و 
کشورهای اروپایی و آمریکایی تحرکات گسترده ای در این 
کشور دارند و از س��وی دیگر رقابتی گسترده میان ترکیه 

و برخی کشورهای عربی نظیر امارات و بحرین وجود دارد 
که زمینه ساز تش��دید بحران در این کشور شده است. با 
توجه به این ش��رایط روس��یه که زمان��ی نقش محوری را 
در لیبی ایفا می کرد و در س��الهای گذش��ته در حاش��یه 
ب��وده باردیگر جایگاه و قدرت خود را به نمایش می گذارد. 
در اص��ل این توافقنام��ه را می تواند بعد جدیدی از احیای 
جای��گاه روس��یه در لیبی و حتی در آفریقا دانس��ت. حال 
این س��وال مطرح می شود که ریش��ه این دستاورد روسیه 

چیست؟ 
پاس��خ به این پرس��ش را در تح��والت خاورمیانه می توان 
جس��تجو کرد. آمریکا، اروپا و کش��ورهایی مانند ترکیه و 
امارات و عربستان در تحوالت خاورمیانه نشان داده اند که 
زمینه ساز بحران های گسترده بوده اند و از سوی دیگر در 

مدیریت تحوالت ناتوان بوده اند حال آنکه روس��یه با قرار 
گرفتن در جبهه مقاومت توانس��ت نقش��ی قابل توجه در 
کاهش بحران های منطقه ایفا نماید. دستاوردهای روسیه 
در س��وریه و مبارزه با تروریسم موجب نوعی ارتقا جایگاه 
جهانی مس��کو شده اس��ت که می توان آن را از مولفه های 
رویکرد صورت گرفته به روس��یه ب��رای میانجی گری در 

لیبی دانست. 
ب��ا توجه به آنچه ذکر ش��د می ت��وان گفت ک��ه میزبانی 
روسیه برای تحقق این توافقنامه نمودی از احیای جایگاه 
روس��یه در معادالت آفریقاست که می توان آن را نشانه ای 
ب��ر تقویت موقعیت روس��یه پس از بهب��ود جایگاهش در 
خاورمیانه اس��ت که نش��ات گرفته از دستاوردهای آن در 

همراهی با مقاومت در مبارزه با تروریسم است. 

یادداشت

خانواده های قربانیان بمباران هواپیماهای بدون سرنشین 
آمریکا در شهرس��تان شیندند هرات خواستار توقف این 

حمالت شدند.
۴ روز پیش هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی پایگاه 
مالننگیالی از فرماندهان ارش��د طالبان که مدت ها پیش 
از این گروه جدا ش��ده و با حکومت همکاری می کرد را 
بمب��اران کردند که در این حمله ع��الوه بر وی بیش از 
۳0 فرد غیرنظامی کش��ته ش��دند. خانواده های قربانیان 
ضم��ن محکوم کردن حم��الت هوایی آمری��کا از دولت 
افغانس��تان خواس��تند که ای��ن حمالت متوقف ش��ود. 
»تورمحمد ظریفی« عضو اس��بق ش��ورای والیتی هرات 
گفت: حضور مالننگیالی در شهرس��تان شیندند تمامی 
برنامه ه��ای تخریب��ی طالب��ان را بره��م زده و نیروهای 
امنیتی بیش��تر اطالعات جنگی و حم��الت طالبان را از 
این فرد می گرفتند.وی ادامه داد: حتی در س��فر کاروان 
والی هرات به ش��یندند برای بررس��ی این منطقه حضور 
مالننگیالی س��بب ش��د تا والی ه��رات از کمین طالبان 

نجات یابد.
ظریفی با بیان اینکه در حمالت هوایی ۲0 خانه به طور 
کامل تخریب ش��ده، گفت: برای تامی��ن امنیت بهتر در 
شهرستان شیندند به دستور اشرف غنی این شهرستان 
به ۵ شهرس��تان دیگر تقسیم ش��د، اما به جای امنیت و 
ش��کوفایی، ناامنی بیش��تر ش��ده و هیچ تغییری در این 
جغرافی��ا به وجود نیامده اس��ت. در این میان »اس��داهلل 
خالد« وزیر دفاع افغانس��تان در مراس��م دنش آموختگی 
دانش��جویان دانشگاه افسری کابل، تاکید کرد که خروج 
آمری��کا از این کش��ور نباید موجب تش��ویش و نگرانی 
نیروهای امنیتی افغانس��تان شود.وی که در این مراسم 

س��خنرانی می کرد، از نیروهای ارت��ش به ویژه نیروهای 
یگان ویژه خواست تا ضمن رعایت حقوق بشر در جریان 

درگیری ها از تلفات غیرنظامیان جلوگیری کنند.
وزی��ر دفاع افغانس��تان تصری��ح کرد: نیروه��ای امنیتی 
و دفاع��ی در تمامی روندهای سیاس��ی بی طرف بوده و 
پ��س از این نیز بی طرف خواهند بود، نمونه آش��کار آن 
انتخابات ریاس��ت جمهوری افغانس��تان ب��ود که بدون 
دخالت نهادهای امنیتی برگزار شد. از سوی دیگر مشاور 
امنیت ملی کاخ س��فید گفت: آمریکا حتی بدون توافق 
ب��ا طالبان نظامیان خود را از افغانس��تان کاهش خواهد 
داد. »راب��رت اوبرایان« مش��اور امنیت ملی کاخ س��فید 
درباره توافق صلح افغانستان گفت: رئیس جمهور آمریکا 
می تواند در سال جاری میالدی به توافق با طالبان برسد 
و حتی اگر توافقی در این زمینه حاصل نش��ود واشنگتن 

نیروهای خود را در افغانستان کاهش می دهد.
 اوبرایان که با وبگاه آمریکایی آکسیوس گفت وگو می کرد، 
اف��زود: آمریکا حتی بدون توافق با طالبان نظامیان خود 
را در افغانس��تان کاهش خواهد داد. مش��اور امنیت ملی 
آمریکا در پاس��خ به این س��وال که آیا توافق نامه ی صلح 
با طالبان پیش از انتخابات ریاس��ت جمهوری افغانستان 
امض��ا خواهد ش��د، تاکید ک��رد که این اتف��اق می تواند 
در س��ال ج��اری رخ دهد.این مقام آمریکای��ی در ادامه 
تصری��ح کرد: ظرفیت و قابلیت ه��ای نیروهای امنیتی و 
دفاعی افغانس��تان افزایش یافته و آمری��کا به زودی در 
مورد کاهش نیروهای خود از این کش��ور تصمیم گیری 
خواهد کرد.این اظهارات در حالی مطرح شد که »سهیل 
ش��اهین«، س��خنگوی دفتر سیاس��ی طالبان از امضای 

قریب الوقوع توافق صلح با آمریکا خبر داد.

افغان ها خواستار پایان اشغال کشورشان 
جنبش فلس��طینی حماس با انتش��ار گزارشی، آماری از 
عملیات های مقاومتی انجام شده علیه رژیم صهیونیستی 

در سال گذشته میالدی منتشر کرد.
اداره اطالع رس��انی جنبش فلسطینی حماس اعالم کرد، 
علی رغم هماهنگی امنیتی میان تشکیالت خودگردان و 
اقدامات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین در کرانه 
باختری و قدس، مقاومت در این مناطق ادامه پیدا کرد.
حماس در ادامه به گزارش های مقاومتی انجام شده علیه 
رژیم صهیونیستی در سال ۲0۱۹ پرداخت و اعالم کرد، 
در این س��ال ۵۴0۲ اق��دام مقاومتی در کرانه باختری و 
قدس انجام ش��ده که رام اهلل ب��ا ۱۱۸۳ عملیات در رتبه 
اول، قدس ب��ا ۱0۵۳ عملیات و الخلیل با ۸۲۳ عملیات 
در رتبه های بعدی قرار دارند.حماس ادامه داد: مقاومت 
موفق به کش��تن پنج اس��رائیلی و مجروحیت ۱۵۳ نفر 
دیگ��ر، انج��ام ۳۸ علمی��ات تیران��دازی، ۳0 عملیات با 
استفاده از سالح س��رد، ۱۱ عملیات زیرگیری با خودرو 
ی��ا تالش برای انجام آن و ۸۷ عملیات کاش��ت و پرتاب 
بمب دس��تی شد.در ادامه این گزارش به عنوان مثال به 
برخی از عملیات های مقاومتی اشاره شده است. از جمله 
عملیات »عمر ابولیلی« در »سلفیت« کرانه باختری که 
طی آن با کشتن یک نظامی اسرائیلی و برداشتن سالح 
وی به س��مت یک خاخام اس��رائیلی ش��لیک کرد و وی 
را نی��ز ُکش��ت و چند نف��ر را زخمی ک��رد. وی با وجود 
تالش های امنیتی زیاد رژیم صهیونیس��تی توانست ۷0 

ساعت خود را مخفی نگه دارد. 
در عملیاتی دیگر »نصیر و قاس��م عصافره« موفق شدند 
یک نظامی اسرائیلی را در نزدیکی شهرکی صهیونیستی 
در جنوب بیت لحم بربایند و او را بکشند. همچنین طی 

عملیات یکی از هسته های مقاومت، بمبی در مسیر رفت 
و آمد شهرک نشنیان صهیونیست کار گذاشته و با کنترل 
از راه دو منفجر ش��د که طی آن یک نظامی اس��رائیلی 
کش��ته و دو نف��ر دیگر زخمی ش��دند. خب��ر دیگر آنکه 
مرکز حقوق بش��ری و غیر دولتی »میزان« اعالم کرد، تا 
پایان س��ال ۲0۱۹ ، ۲۱۵ فلسطینی در راهپیمایی های 
بازگش��ت و شکس��ت محاصره غزه به شهادت رسیده اند 
که در بین آنها ۴۷ کودک وجود دارد.اس��تان خانیونس 
نوار غزه با ۵۹ ش��هید، از نظر تعداد ش��هدا در صدر قرار 
دارد و پس از آن غزه با ۵۳ شهید، الوسطی با ۴۱ شهید، 
الش��مال با ۳۳ ش��هید و رفح با ۳0 ش��هید در رتبه های 

بعدی قرار دارند.
در ادام��ه گزارش میزان آمده، ۱۴۵ ش��هید از آوارگانی 
هس��تند که س��اکن نوار غزه ش��ده اند و هفتاد نفر دیگر 
از اهال��ی اصلی خود این منطقه هس��تند.ماه می ۲0۱۸ 
ش��اهد بسیار کشتار علیه فلسطینی ها بوده به نحوی که 
تعداد ش��هدا به ۵۸ نفر در این ماه رس��یده اس��ت.مرکز 
میزان در ادامه گزارش خود اعالم کرد، تعداد مجروحان 
به ۱۹۲۲۶ نفر رسیده که ۵00۱ آنها کودک و ۸۶۷ نفر 
آنها زن هستند. از نظر تعداد مجروحان نیز غزه با ۵۲۵۶ 
زخمی در رتبه اول و اس��تان الشمال با ۴۲۶۳ نفر، رفح 
با ۳۸۹۸، خانیونس با ۲۹0۵ و الوسطی با ۲۹0۴ زخمی 
در رتبه های بعدی قرار دارند. ۹۵۱۵ نفر با گلوله جنگی 

زخمی شده اند.
»دیاب اللوح« س��فیر فلس��طین در قاهره، با اش��اره به، 
برس��میت ش��ناختن بیت المقدس بعنوان پایتخت رژیم 
صهیونیس��تی گفت که ترامپ چیزی که حق اس��رائیل 

نبود را بدان ها داد.

پنج هزار عملیات مقاومت علیه رژیم صهیونیستی 

گزارش

همزمان با تش��دید مطالبات مردمی برای اخراج نیروهای 
آمریکایی، شبکه خبری المیادین از نشست مهم شماری از 
رهبران گروه های مقاومت عراق با رهبر جریان صدر درباره 

پایان دادن به اشغالگری آمریکا در این کشور خبر داد.
در این نشس��ت که با حض��ور صدر برگزار ش��د؛ »ابو آالء 
الوالئ��ی« فرمانده  کتائب سیدالش��هداء و نماینده دبیرکل 
عصائب اهل الحق نیز حضور داشتند و طی آن مسائل مهم 
مربوط به حضور اش��غالگران آمریکا در خاک عراق بررسی 
ش��د. پایگاه اطالع رس��انی مقاومت »النجب��اء« عراق نیز با 
انتش��ار تصاویری از این نشست نوش��ت: نشست مشترک 
رهب��ران مقاومت ع��راق به میزبانی »ش��یخ اکرم الکعبی« 
دبیرکل مقاومت اس��المی نَُجباء برگزار شد و طی آن عالوه 
بر رهبر جریان صدر،  فرمانده کتائب سیدالشهداء و نماینده 
دبیرکل عصائب اهل الحق حضور داش��تند.در پی ش��هادت 
س��ردار سپهبد قاس��م س��لیمانی و »ابومهدی المهندس« 
معاون سازمان الحشد الشعبی عراق در حمله هوایی آمریکا  
بامداد روز جمعه س��یزدهم دی ماه )سوم ژانویه(، پارلمان 
ع��راق در روز )۵ ژانویه(، طرح اخراج نظامیان آمریکایی از 
خاک این کشور را تصویب کرد و دولت را به تدوین ساز و 

کار الزم برای اجرای این طرح ملزم کرد.
در این میان س��خنگوی »کتائب حزب اهلل« عراق گفت: ما 
در حال آماده ش��دن برای مقابله با اش��غالگران آمریکایی 
هس��تیم.»محمد محیی« سخنگوی کتائب حزب اهلل عراق 
از شاخه های سازمان الحشد الشعبی که در تجاوزهای اخیر 
آمریکا  قریب به ۳0 نفر از نیروها و فرمانده خود »ابومهدی 
المهندس« را از دست داد، تاکید کرد که این گروه در حال 
آماده ش��دن برای مقابله با نیروهای آمریکایی اس��ت. وی 
در گفت وگو با ش��بکه المیادین تصریح کرد: »ما می دانیم 

نیروه��ای آمریکایی تالش دارند برای م��دت طوالنی تری 
در ع��راق بمانند؛ اما به طرف های رس��می ع��راق فرصت 
می دهیم تا هم��ه ابزارها برای خروج نیروهای آمریکایی را 

به کارگیرند.«
خبر دیگ��ر آنکه وزیر خارجه آمریکا ب��ه حمله راکتی یک 
شنبه شب به پایگاه هوایی بلد در بغداد که میزبان نظامیان 
تروریس��ت آمریکایی است واکنش نشان داد. مایک پامپئو 
وزی��ر خارجه آمری��کا ر واکنش به حمل��ه راکتی به پایگاه 
هوایی بلد در ش��مال بغداد که میزبان نظامیان تروریس��ت 
آمریکایی اس��ت در حس��اب توئیت��ری خود نوش��ت: »از 
گزارشها درباره یک حمله راکتی دیگر به یک پایگاه عراقی 

خشمگین هس��تم. امیدوارم مجروحان سریع بهبود یابند. 
از دولت عراق میخواهم مس��ئوالن ای��ن حمله را که علیه 
مردم عراق اس��ت را پاس��خگو کن��د.« وی در ادامه افزود: 
»ادام��ه نقض حاکمی��ت عراق به دس��ت گروههایی که به 
حکوم��ت عراق وف��اداری ندارند باید پای��ان یابد.« وی در 
توئیت دیگری نیز نوشت: با »ژان ایو لودریان« وزیر خارجه 
فرانس��ه درباره ادامه تالش��های مهم آمریکا و اتحادیه اروپا 
علی��ه داع��ش و همچنین مبارزه با اقدام��ات مخرب ایران 
رایزنی کردم. از س��وی دیگر عضو پارلمان عراق تهدیدهای 
رئی��س جمهور آمری��کا درب��اره تحریم ع��راق در صورت 
اصرار این کش��ور به خروج نیروهای آمریکایی را تروریسم 

جدید آمریکایی خواند. »احمد الکنانی« عضو فراکس��یون 
پارلمان��ی »صادقون« اظه��ارات »دونال��د ترامپ« رئیس 
جمهور آمریکا درب��اره تحریم عراق در صورت اصرار بغداد 
بر خروج نیروهای آمریکایی را تروریسمی جدید خواند که 
با  ش��یوه های داعش و القاعده تفاوتی ندارد. الکنانی عضو 
ائت��الف البناء به رهبری »ه��ادی العامری« در گفت وگو با 
ش��بکه »دجله« عراق گفت: »نیروه��ای آمریکا تا پیش از 
این بهانه می آوردند که به درخواس��ت دولت عراق در این 
کش��ور هس��تند؛ هم اینک دولت خواهان اخراج آنهاست و 
هیچ عذری پذیرفته نیس��ت«. خبر دیگ��ر آنکه »دیده بان 
حقوق بش��ر س��وریه« از حمله داعش به مقرهای الحش��د 
الش��عبی در مرز عراق و س��وریه خبر داد. گروه موسوم به 
»دیدبان حقوق بش��ر س��وریه« نزدیک به معارضان،، اعالم 
ک��رد که عناصر گروه تروریس��تی داعش، با پیش��روی در 
مناط��ق صحرایی، مقرهای نیروهای وابس��ته ب��ه ایران را 
در روس��تای »العباس« واقع در حاش��یه شهر »البوکمال« 
ب��ا خمپاره، هدف قرار دادند. خب��ر دیگر آنکه عضو کمیته 
امنیت و دفاع پارلمان عراق به وجود جاسوس هایی وابسته 
به رژیم صهیونیستی،آمریکا، عربستان و امارات درفرودگاه 
بغداد اذعان کرد و گفت راه ریش��ه کنی جاسوس��ی برای 
آمریکا، قطع پای این اش��غالگران است. از سوی دیگر عضو 
پارلم��ان عراق در پاس��خ به غرامت خواه��ی رئیس جمهور 
آمری��کا از عراق گفت: آقای ترامپ! عراق اس��ت که باید از 
واشنگتن خسارت ۲0 تریلیون دالری ناشی از اشغالگری و 
جنایت کشتار جمعی آمریکا در عراق دریافت کند.  »سالم 
الشمری« عضو ائتالف سائرون به رهبری مقتدی الصدر در 
پارلمان عراق از آمریکا خواس��ت ۲0 تریلیون دالر غرامت 

نابودی عراق را به بغداد بدهد.

توافق در مسکو 
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هماهنگی عراقی ها برای اخراج نظامیان آمریکایی


