
کره جنوبی: رئیس جمهور کره جنوبی در اظهاراتی 
اعالم کرد کره ش��مالی فقط وقتی ب��ه گفتگو ها با 
آمریکا باز می گردد که درخواس��ت هایش پذیرفته 
ش��ود.مون جائه این، رئیس جمه��ور کره جنوبی، 
روز سه ش��نبه در کنفرانسی خبری در کاخ ریاست 
جمهوری این کش��ور گفت هنوز خیلی زود اس��ت 
ک��ه درباره گفت وگوی متوقف ش��ده عاری س��ازی 

هسته ای میان آمریکا و کره شمالی بدبین باشیم.

ترکیه: حکم بازداش��ت ۱۷۶ تن از نظامیان ترکیه 
به اتهام ارتباط با ش��بکه فتح اهلل گولن صادر ش��د. 
حکم بازداش��ت این افراد در چارچ��وب تحقیقات 
دادستانی ازمیر درباره س��ازماندهی شبکه فتح اهلل 
گولن در ارتش ترکیه صادر ش��ده است. ۹۷ تن از 
این افراد همچنان در ارتش ترکیه به کار اش��تغال 
دارند. ۱۴۳ تن از آنان ستوان یکم و ۳۳ تن ستوان 

دوم ارتش ترکیه هستند.

انگلیس: بوریس جانس��ون در نامه ای ب��ه وزیر اول 
اسکاتلند درخواس��ت او را برای برخورداری از قدرت 
برگزاری همه پرس��ی اس��تقالل رد کرد.  در ش��رایط 
فعلی همه پرس��ی اس��کاتلند نمی تواند بدون رضایت 
دولت انگلیس برگزار شود. نیکوال استورجن، وزیر اول 
اسکاتلند در ماه دسامبر در نامه ای از بوریس جانسون، 
نخست وزیر انگلیس درخواست کرد که برای اعطای 

قدرت برگزاری همه پرسی وارد مذاکره شود.

مص�ر: پارلمان مص��ر با تصمیم رئی��س جمهوری 
این کش��ور درخص��وص تمدید حال��ت فوق العاده 
در سراس��ر نقاط این کش��ور به مدت سه ماه دیگر 
موافقت کرد. یک س��وم نمایندگان پارلمان مصر با 
تصمیم عبدالفتاح سیس��ی، رئی��س جمهوری این 
کش��ور مبنی بر تمدید حالت فوق العاده در سراسر 
نقاط این کش��ور به مدت س��ه ماه دیگ��ر موافقت 

کردند.

قطر: نماینده قطر در س��ازمان مل��ل بر حل وفصل 
بحران در ش��ورای همکاری خلیج ف��ارس از طریق 
گفت وگوی سازنده بر اساس حفظ حاکمیت کشورها 
تأکید کرد. »طالل رشید آل خلیفه« دبیر اول هیأت 
قطر در س��ازمان ملل در نشس��ت شورای امنیت در 
خصوص منشور ملل متحد، بر حل وفصل بحران در 
ش��ورای همکاری خلیج فارس از طریق گفت وگوی 

سازنده و حفظ حاکمیت کشورها تأکید کرد.

ذرهبین

حرکت بحرینی ها برای اخراج آمریکا 
یک عضو جنبش معارض »الحریات و الدیمقراطیة« 
)ح��ق( در بحرین تأکی��د کرد که حض��ور نظامی 

آمریکا در این کشور غیرقانونی است.
»عبدالغن��ی الخنجر« عضو جنبش معارض حق در 
بحرین گفت که حضور نظامی آمریکا در این کشور 
فاقد هر گونه مشروعیت و حضوری نامطلوب است. 
الخنجر با اش��اره به اینکه حض��ور نظامیان آمریکا 
در بحرین غیرقانونی اس��ت، گف��ت که حضور این 
نظامی��ان ب��ه دلیل معاه��دات امضا ش��ده با رژیم 
بحرین و به دور از هر گونه مشروعیت قانونی است 
و این معاهدات نیز به صورت محرمانه امضا شده و 
در طول دهه های گذشته در سایه حمایت از رژیم 
بحرین، باعث ایجاد مشکالت و درد و رنج مردم این 

کشور شده است.
بنابر گزارش ش��بکه المنار، الخنجر افزود که رژیم 
بحری��ن فاقد مش��روعیت مردمی اس��ت و رژیمی 
دیکتاتوری است که مردم در آن هیچ نقشی ندارند 
و در اتخ��اذ تصمیمات و وض��ع قوانین به خصوص 
قوانین حساس هیچ نقشی ندارند همچنانکه مردم 
در پارلمان ص��وری بحرین نماینده واقعی ندارند و 
ل��ذا پایگاه  های نظامی بیگانه از جمله پایگاه آمریکا 
)ناوگان پنجم نیروی دریای��ی آمریکا( و نیز پایگاه 
انگلیس ب��ه صورت غیرقانونی و ب��ه دور از اراده و 
خواس��ت آزادانه ملت ایجاد ش��ده اند.وی همچنین 
گفت که دش��منی با آمریکا به صورت بی سابقه ای 
افزای��ش یافت��ه و دلی��ل آن ه��م سیاس��ت های 
تجاوزکاران��ه »دونالد ترامپ« رئی��س  جمهور این 
کش��ور اس��ت به گونه ای که نظامیان آمریکایی به 
عنصری نامطل��وب برای ملت ه��ای منطقه تبدیل 
شده اند.او اش��اره کرد که ترامپ س��عی دارد خود 
را حام��ی ملت های معت��رض و تظاهرات کنندگان 
نش��ان دهد اما باید سوال کرد که در سایه اقدامات 
س��رکوبگرانه رژیم ه��ای بحری��ن و عربس��تان که 
زندان ه��ای آن ها ممل��و از هزاران فع��ال و زندان 

سیاسی است، ترامپ کجاست؟

نیمچهگزارش

سفر معلم به عمان برای عرض تسلیت
وزیر خارجه س��وریه به نمایندگی از رئیس  جمهور این کش��ور برای عرض 
تس��لیت به مناسبت درگذش��ت سلطان قابوس، به مس��قط پایتخت عمان 

سفر کرد.
»ولید المعلم« وزیر خارجه سوریه به نمایندگی از بشار اسد رای عرض تسلیت 
به مناسبت درگذشت سلطان قابوس، وارد مسقط شد.خبرگزاری سوریه )سانا( 
با اعالم این خبر اطالع داد که المعلم قرار است امروز سه شنبه با »هیثم بن طارق بن 
تیمور آل سعید« سلطان جدید، دیدار کند.تلویزیون عمان سحرگاه روز شنبه ۲۱ دی 
ماه از در گذشت »قابوس بن سعید بن تیمور« سلطان این کشور خبر داد. دولت عمان 
به مناس��بت در گذشت سلطان این کشور سه روز عزای عمومی اعالم و روز شنبه را 
نیز در این کشور تعطیل کرد.سلطان عمان که در سن ۷۹ سالگی در گذشت از سال 

۱۹۷۰ میالدی و به مدت پنجاه سال در این کشور حکفرمایی کرد.

نیمی از آمریکایی ها حامی استیضاح ترامپ
نتایج پیمایش افکارسنجی جدید در آمریکا نشان می دهد نیمی از مردم این 

کشور حامی استیضاح رئیس جمهور خود هستند.
نظرس��نجی جدیدی ک��ه در ایاالت متحده برگزار ش��ده، حاکی از حمایت 
نیم��ی از آمریکایی ه��ا از اقدام مجل��س نمایندگان در اس��تیضاح »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور این کش��ور اس��ت. این نظرس��نجی که توسط دانشگاه 
»کویینیپاک« انجام ش��ده نشان می دهد 5۱ درصد از مردم آمریکا از تصویب طرح 
اس��تیضاح ترامپ در مجلس نمایندگان و تبدیل شدن وی به سومین رئیس جمهور 
تاریخ این کش��ور که استیضاح می ش��ود، حمایت می کنند.بر این اساس، ۴۶ درصد 
از ش��رکت کنندگان در این پیمایش نیز با اس��تیضاح ترامپ مخالف هستند. نتایج 
این تحقیق درباره نظر مردم ایاالت متحده حول بررس��ی طرح استیضاح ترامپ در 

مجلس سنا نیز تقریبا مشابه است.

توجیهات آلمان برای اشغال عراق 
وزیر امور خارجه آلمان ادعا کرد که در صورت خروج نیروهای ائتالف موسوم 

به ضد داعش از عراق، گروه تروریستی داعش به این کشور بازمی گردد.
»هایک��و م��اس« وزیر امور خارجه آلم��ان ادعا کرد که با خ��روج نیروهای 
ائتالف بین المللی ضد داعش از عراق، ممکن اس��ت گروه تروریستی داعش 
به این کش��ور بازگردد. به نوشته خبرگزاری »آناتولی«، وی در یک کنفرانس 
مطبوعات��ی با »أیمن الصفدی« همتای اردنی خ��ود در عمان گفت: »خروج نیروها 
از ع��راق راه را برای تروریس��م باز می کند و حمالت آنها به منطقه و اروپا آس��یب 
می رساند.« ماس در خصوص تنش ها میان آمریکا و ایران گفت: »اگر ایران خواهان 
تنش زدایی اس��ت، باید ناآرامی در منطقه  خود را متوقف کند، که این امر در مورد 
ع��راق نیز صدق می کند.« آلمان نیز مانند کش��ورهایی مانن��د انگلیس و آمریکا به 

دنبال ایجاد فضای بحرانی هستند تا در لوای نام ناتو در عراق بمانند. 

علی تتماج 

عین االسد واژه ای است که شاید زمانی صرفا برای محافل 
خبری و نظامی ها ش��ناخته ش��ده بود و می دانستند که 
وقتی گفته می ش��ود عین االسد یعنی چه. وقتی نام عین 
االس��د می آید یعن��ی بزرگترین پایگاه نظام��ی آمریکا در 
منطق��ه که در کن��ار فراوانی نیروی انس��انی دارای مدرن 
ترین تجهیزات نظامی و راداری اس��ت. مکانی به وس��عت 
۱۰ کیلومتر که به یک ش��هر می ماند تا پایگاه نظامی. اما 
این روزها نام عین االس��د به یکی از کلید واژه هایی مبدل 
ش��ده که تمام جهان حتی م��ردم کوچه ب��ازار نیز دیگر 

مفهوم آن را می دانند. 
عین االسد یعنی جایی که توان نظامی و دفاعی ایران آن 
را به کابوس��ی برای آمریکا مبدل ساخت. در کنار آنچه در 
باب عین االسد مطرح می شود یک نکته مهم وجود دارد و 
آن اینکه عین االسد را می توان نمودی از رسوایی رسانه ای 
آمریکا دانس��ت. آمریکا ادعا دارد ک��ه با مردمش و جهان 
صادق اس��ت و با این ادعا نیز جوسازی گسترده ای را علیه 
سایر کشورها ایجاد می کند که نمود آن را در قبال سقوط 
هواپیمای اوکراینی می توان مشاهده کرد. آمریکا در حالی 
در فضای رس��انه ای تالش نموده تا دو روز تاخیر ایران در 
بیان دالیل س��قوط هواپیما را نش��انه عدم صداقت ایران 
عنوان و به تحریک احساس��ات پاک مل��ت ایران بپردازد 
که رفتار آمریکا در عین االس��د را با همان فضای رسانه ای 

پنهان می سازد. 

ای��االت متحده آمری��کا در حالی به مرور دره��ای پایگاه 
عین االس��د را ب��ه روی برخ��ی خبرنگاران و رس��انه های 
گزینش ش��ده می گشاید که دس��ت کم 5 روز از موشک 
باران این پایگاه توس��ط نیروی هوافضای س��پاه پاسداران 
انقالب اسالمی می گذرد و عمال آنچه که از عمق خسارتها 
قرار بوده از نگاه دوربین   رسانه ها پنهان شود، مخفی شده 
اس��ت. خبرنگار س��ی ان ان به عنوان یک��ی از بزرگ ترین 
ش��بکه های دولتی و البته با رویک��رد اطالعاتی و امنیتی 
در حالی وارد عین االس��د شد که 5 روز این محل بر روی 
خبرنگاران بس��ته بود و عمال هیچ اطالع رس��انی در این 
زمینه صورت نگرفت. فارغ از هیاهوی رسانه ها و شبکه های 
اجتماعی وابس��ته به غرب، دقت نظر در عملکرد و ش��یوه 
اطالع رسانی کاخ سفید به ویژه شخص دونالد ترامپ، پس 
از انهدام پایگاه عین االس��د از یک سو و عملکرد جمهوری 

اس��المی ایران پس از سقوط هواپیمای اوکراینی از سوی 
دیگر، به روشنی مشخص خواهد کرد که صفت دروغ گو و 
پنهان کار حقیقتا برازنده کیست. عقده گشایی آمریکایی ها 
پس از سیلی س��خت ایران، آنقدر برایشان اهمیت داشت 
که در کنار بازی رسانه ای، حتی پای سفیر دولت انگلیس 
در تهران را هم  به ماجرا باز کردند و به او ماموریت دادند 
تا ش��خصا در تجمعات غیرقانونی عصر روز ش��نبه حضور 
یافته و عرض اندام کند. پایگاه عین االس��د را نباید صرفا 
یک پایگاه نظامی دانس��ت بلکه با کمی دقت نظر می توان 
دریافت که عین االسد در واقع نماد  بی صداقتی آمریکایی 
در قبال مردم و محافل رس��انه ای اش اس��ت حال آنکه با 
جوسازی رس��انه ای علیه ایران به دنبال پنهان سازی این 
واقعیت است و سعی دارد تا خفقان حاکم بر آمریکا را کم 

رنگ و حاشیه سازد. 

یادداشت

 اراده کودکان یمنی 
زیر آوارها 

در می��ان ویران��ی ه��ای جنگ در یم��ن ، زندگی 
همچن��ان ،با عزم راس��خ یمن��ی ها ادام��ه دارد . 
دانش اموزان یمنی در اس��تان صعده مش��کالت و 
محرومیت ها را کنار زده و کالس های درس خود 

را برگزار کرده اند .
کالس های ویران ش��ده درس در جای جای یمن، 
به وفور دیده می شود. آرزو و رویای کودکان یمن، 
محرومیت ها و موانع را کنار زده است. آنها امیدوار 
هستند در اینده به موقعیتی برسند که بتواند انتقام 
ویران شدن کش��ور و مدارس شان را از متجازوان 
بگیرند. مدارس و مراکز اموزشی صعده و زیرساخت 
های این ش��هر بارها در جنگ، بمباران ش��دند اما 
خنده ه��ای فرزندان صعده نش��ان میدهد زندگی 
همچنان ادامه دارد و کودکان یمنی با روحیه عالی 

درس و مدرسه را تعطیل نخواهند کرد.
 این کودکان که نسل اینده یمن هستند امیدوارانه 
تالش می کند اینده کشورش��ان را بس��ازند. شبکه 
خبری "العربی الجدید" نس��بت به افزایش ش��مار 
ک��ودکان یمنی مبتال به بیماری س��رطان به دلیل 
محاص��ره این کش��ور از س��وی ائت��الف عربی به 
سرکردگی س��عودی، هش��دار داد. العربی الجدید 
افزود: خانواده های کودکان بیمار یمنی برای تامین 
موارد مورد نیاز جهت معالجه با موانع بزرگی روبرو 
هستند و در راس موانع یاد شده داروهایی هستند 
ک��ه برخالف گذش��ته نمی توان آنه��ا را به رایگان 
تامین کرد و نرخ آنها در داروخانه ها افزایش یافته 
اس��ت. العزب افزود: بیماری سرطان یکی از عوامل 
اصل��ی مرگ و میر کودکان در نقاط مختلف جهان 
است، اما در کشورهای پر درآمد بیش از ۸۰ درصد 
آن��ان معالجه می ش��وند، ولی در کش��ورهای کم 

درآمد این نسبت به تقریبا ۲۰ درصد می رسد.

وحدت علیه قانون 
نژادپرستانه 

احزاب مخالف هند به رهبری س��ونیا گاندی رهبر 
حزب کنگره با تش��کیل جلسه ای اصالحات قانون 
شهروندی هند و همچنین خشونت های اخیر علیه 
دانشجویان در دانش��گاه های این کشور را بررسی 

کردند.
 س��ونیا گان��دی رهبر حزب کنگره در این جلس��ه 
که با حضور نمایندگان ۲۰ حزب سیاس��ی مخالف 
در دهل��ی نو برگزار ش��د، دولت هن��د را متهم به 
گمراه ک��ردن مردم در خص��وص اصالحات قانون 
ش��هروندی و همچنین طرح ثبت نام ش��هروندان 
کرد.وی گفت: ملت هند با نگرانی حمالت خشونت 
آمیز علیه دانش��جویان در دانشگاه های جامیا ملیا 
اس��المیا، جواهر لعل نهرو، دانشگاه اسالمی علیگر، 
اهلل آباد و غیره را مشاهده کرد. دولت هند به دنبال 
ایجاد ش��کاف در جامع��ه هند از طری��ق تحریک 
احساس��ات مذهبی و قومی اس��ت. احزاب مخالف 
سیاسی هند در پایان خواهان لغو فوری اصالحات 
قانون ش��هروندی هند و عدم اجرایی ش��دن طرح 
ملی ثبت نام ش��هروندی شدند. شبکه خبری "زی 
نیوز" گزارش داد که یک روز پس از تشکیل جلسه 
اح��زاب مخالف دولت در دهلی ن��و، دولت مرکزی 
ای��ن کش��ور از بیانیه احزاب سیاس��ی در مخالفت 
ب��ا اصالحات قانون ش��هروندی انتق��اد کرده  و آن 
را قدمی در کس��ب رضایت دش��منان هند دانست. 
شریکانت شرما وزیر امور داخلی ایالت اوتار پرادش 
اع��الم کرد ک��ه مقامات این ایالت پ��س از اجرایی 
کردن اصالحات قانون ش��هروندی هند توانسته اند 
۳۲ هزار مهاجر را در ایالت اوتار پرادش شناس��ایی 
کنن��د. اوتار پرادش اولین ایالتی اس��ت که پس از 
اجرایی شدن اصالحات قانون شهروندی هند، یک 

لیست از مهاجران تهیه کرده است. 

سرکوب گری جدید 
اشغالگران 

در ادامه سیاس��ت س��رکوب، رژیم صهیونیستی به 
دنبال احداث زندان های جدید برای به بند کشیدن 

شمار بیشتری از فلسطینی هاست.
کانال هفت رژیم صهیونیستی گزارش داد: ۴ زندان 
دیگر برای قرار دادن ۴۰۰۰ زندانی فلسطینی در آن 
طبق طرح طوالنی مدت تا ۲۰۴۰ س��اخته خواهد 
شد.بر اساس گزارش این رس��انه صهیونیست، این 
رژی��م در حال حاضر ۳۰ زندان و بازداش��تگاه دارد. 
رژی��م صهیونیس��تی در حال حاضر 5۷۰۰ اس��یر 
فلس��طینی را به بند کش��یده است. خبر دیگر آنکه 
نظامیان صهیونیست به شهرک کفر الدیک در غرب 
سلفیت در کرانه باختری یورش بردند و زمین های 
فلسطینی ها را تخریب کردند. خبرگزاری فلسطینی 
معا اعالم کرد بولدوزر های رژیم اشغالگر ۱۲ هکتار 
از زمین های فلسطینی ها را در منطقه ای در شمال 
ای��ن ش��هرک تخریب کردن��د. این اق��دام با هدف 
گس��ترش ش��هرکی که در زمین های فلسطینی ها 
س��اخته شده اس��ت ، انجام ش��د. نیرو های اشغالگر 
اسرائیلی با یورش به شهر ها و روستا های فلسطینی 
و تعرض به فلسطینی ها و دارایی های آن ها و غصب 
زمین ه��ای آن ها، ب��ه اقدام��ات تجاوزاکارانه خود 
ادام��ه می دهند تا آن ه��ا را وادار به مهاجرت کنند 
و به یهودی س��ازی این مناطق بپردازند. خبر دیگر 
آنکه"یاردن واتیکای"، که بیش از ۱۰ س��ال ریاست 
اداره تبلیغ��ات داخلی اس��رائیل را بر عهده دارد در 
مصاحبه با نشریه "اسرائیل دیفنس" گفت، اسرائیل 
از دولت��ی که مقادیر زیادی اطالع��ات محرمانه در 
اختیار دارد، به س��ازمانی تبدیل ش��ده است که در 
چارچ��وب جنگ های تبلیغات��ی از این اطالعات در 
کمپین ه��ای علنی رس��انه ای و در راس��تای منافع 
حیاتی خود در جبهه های مختلف استفاده می کند. 

سنگ اندازی در مسیر 
تشکیل دولت لبنان

رئی��س جمهوری لبنان اعالم ک��رد، در هفته اخیر 
منتظر تش��کیل دولت جدید بودیم اما برخی موانع 

در مسیر تشکیل دولت "سنگ اندازی" کردند.
میشل عون، رئیس جمهوری لبنان در جریان دیدار 
با دیپلمات ها و مدیران س��ازمان های بین المللی در 
لبنان در کاخ ریاس��ت جمهوری بعبدا، خاطرنشان 
ک��رد: علی رغم این ک��ه ما اوضاع خوب��ی برای به 
تاخیر انداختن تش��کیل دولت نداریم، تشکیل این 
دولت نیاز به انتخاب اش��خاصی شایس��ته دارد که 
مورد اعتماد مردم و پارلمان باشد. رئیس جمهوری 
لبنان در ادامه افزود: تالش های بسیاری برای حل 
بحران های اقتصادی صورت گرفته اما این مس��أله 
نتایج مورد انتظار را به همراه نداش��ته است. لبنان 
بهای ۳۰ سال سیاست های مالی اشتباه و همچنین 
فس��اد را پرداخ��ت می کند.ع��ون همچنین عنوان 
داش��ت: عوامل متعدی برای وخیم تر کردن بحران 
اقتصادی، مالی و اجتماعی دست به دست هم داد تا 
لبنان ضربه بخورد.وی خاطرنشان کرد: جنگ های 
کش��ورهای همس��ایه، لبنان را محاص��ره و اوضاع 
اقتصادی این کشور را بحرانی تر کرده است.میشل 
ع��ون همچنین گفت: کش��ور از بحران مهاجرت و 
تحریم اقتصادی رنج می برد.رئیس جمهوری لبنان 
تاکی��د کرد: ما ب��ه حق س��رمایه گذاری در تمامی 
میادی��ن نفتی م��ان پایبن��د هس��تیم و تالش های 
اس��رائیل برای تجاوز به آن را نمی پذیریم. عون به 
پرونده ترس��یم مرزی ه��م پرداخت و ضمن تأکید 
ب��ر حق لبنان در س��رمایه گذاری در تمام چاه های 
نفتی اش گفت: هر تالش اس��رائیلی برای تعرض به 
خودم��ان را مردود می دانیم و ب��ر ضرورت تثبیت 
مرزهای زمینی و ترس��یم مرزه��ای دریایی تأکید 

می کنیم.

گزارش

در کنار بسیاری از گروه ها و جریان های عراقی، معاون دبیر 
کل جنبش النجباء عراق با تاکید بر اینکه شهید سلیمانی 
ح��ق بزرگی بر گردن ع��راق دارد، گفت اگ��ر دولت عراق 
نتوان��د نظامی��ان بیگانه را از خاک این کش��ور اخراج کند 
گروه های مقاومت ع��راق ظرف مدت کوتاهی این هدف را 

محقق می کنند.
»نصر الش��مری« معاون دبیر کل جنبش مقاومت اسالمی 
النجب��اء )از گروه های الحش��د الش��عبی( ع��راق گفت در 
صورتی ک��ه تصمیم پارلمان برای اخ��راج نیروهای بیگانه 
عملی نش��ود، ملت ع��راق راه مقاوم��ت را انتخاب خواهد 
ک��رد.وی با تاکید بر اینکه تصمیم اخ��راج نیروهای بیگانه 
از خاک عراق نیازی به مجوز پارلمان ندارد، گفت: »ائتالف 
بین المللی به درخواس��ت دولت عراق وارد این کشور شد و 
می تواند با یک نامه دولت اخراج شود«.وی افزود: »درعین 
حال مصوبه اخ��راج نیروهای بیگانه از عراق تنها تصمیمی 

است که به دور از مسائل قومی-مذهبی اتخاذ شد«.
ای��ن مقام جنبش النجباء عراق گفت: »هیچ انس��ان عاقلی 
حضور کش��وری بیگانه که سلطه خود را بر کشوری دارای 
حاکمیت مس��تقل تحمیل کرده اس��ت، نمی پذیرد...  اگر 
اخ��راج نیروهای بیگان��ه از عراق اتهام اس��ت، عیبی ندارد 
این برای ما و فرزندان و نوه های ما افتخار است«.الش��مری 
موضع همه گروه های مقاومت درباره پایان دادن به حضور 
نیروهای بیگان��ه در عراق را یکپارچه توصیف کرد و گفت: 
»آمری��کا باید به حاکمیت کش��ورها و تصمیم های ملت ها 
احت��رام گذارد و تس��لیم باش��د«.وی با بی��ان اینکه عراق 
هرگ��ز نمی پذیرد که تحت س��لطه هیچ کش��وری باش��د، 
گفت: »اگ��ر تصمیم ه��ای پارلمان برای اخ��راج نیروهای 
بیگانه عملی نش��ود، این چراغ س��بزی برای آغاز عملیات 
مقاوم��ت ]نظامی[ تلقی خواهد شد«.الش��مری با تاکید بر 
اینکه الحش��د الش��عبی هیچ گاه به اندازه بعد از ش��هادت 

»ابومهدی المهندس« فرمانده خ��ود متحد و مقاوم نبوده 
اس��ت، گفت: »ش��هادت او هرگز به معنای پایان الحش��د 
الش��عبی و نقش آن در منطقه نیست«.  پارلمان عراق روز 
یکش��نبه ۱5 دی دو روز بعد از اقدام تروریس��تی آمریکا با 
برگزاری جلس��ه ای درباره اخراج نیروهای آمریکایی از این 
کش��ور، به خروج همه نیروهای خارجی رأی داد. همچنین 
کمیسیون حقوق بش��ر پارلمان عراق از تحرک بغداد برای 
محاکم��ه دولت آمریکا در دادگاه ه��ای بین المللی به اتهام 

ارتکاب جنایات کش��تار جمعی در ع��راق خبر داد. »احمد 
الکنانی« عضو کمیس��یون حقوق بشر پارلمان عراق، دیروز 
از تح��رک ع��راق در عرص��ه بین المللی برای بازخواس��ت 
آمریکا »برای جنایاتش در عراق که در رده جنایات کشتار 
جمعی اس��ت«، خبر داد. وی در گفت وگو با پایگاه خبری 
»المعلوم��ه« تصریح کرد: آمریکا از س��ال ۲۰۰۳ تاکنون، 
مرتک��ب وحش��یانه ترین جنایات در عراق ش��ده که جنگ 
ع��راق، ماجراهای زن��دان ابوغریب، میدان النس��ور و ورود 

داعش از جمله این جنایات اس��ت و آخرین تجاوز آنها نیز 
هدف قرار دادن رهبران الحش��د الش��عبی است که همگی 
در مجموعه جنایات کش��تار جمعی می گنجد. این نماینده 
عراق��ی گفت: کلیه جنایاتی ک��ه آمریکا در حق ملت عراق 
مرتکب شده است، مستند است و تحرکاتی آغاز شده است 
تا آمریکا برای این جنایاتی که در حق عراقی ها انجام داده، 

در دادگاه های بین المللی بازخواست شود.
»محمد الغبان« رئیس فراکسیون ائتالف الفتح در پارلمان 
عراق )به ریاس��ت هادی العامری( گفت که دولت عراق باید 
تدابی��ر الزم برای پایان دادن ب��ه حضور نیروهای بیگانه در 
خاک این کشور را به کار گیرد.  الغبان گفت: »اگر نیروهای 
آمریکایی بخواهند مصوبه پارلمان برای خروجشان از عراق 
را دور بزنن��د این موضوع ب��ه یک هجوم مردمی و درگیری 
نظامی منجر می ش��ود«. خبر دیگ��ر آنکه یک مقام روس، 
مذاک��رات بغداد با مس��کو برای خرید س��امانه های پدافند 
موش��کی پیش��رفته را تایید کرد. »الکساندر ِشرین« معاون 
کمیته نظامی پارلمان )دوما( روسیه روز دوشنبه گفت عراق 
در حال مذاکره با این کشور برای خرید سامانه های پدافند 
موشکی »اس-۳۰۰« و »اس-۴۰۰« است. به نوشته »روس 
آنالین« شرین در مصاحبه با خبرگزاری فدرال روسیه، ضمن 
تایید مذاکرات بغداد با مسکو برای خرید سامانه های پدافند 
موشکی پیشرفته، توضیح داد: »آنها احتماال فهمیده اند که 
کشوری اشغال شده هستند که حقی برای اقدامات مستقل 
ندارند«. خبر دیگر آنکه سفیر عراق در بروکسل در دیدار با 
دبیر کل ناتو ضمن اعالم مخالفت کشورش با تجاوزها علیه 
خاک این کش��ور با او به بررسی همکاری میان بغداد و ناتو 
در س��ایه تصمیم دولت عراق برای اخراج نظامیان بیگانه از 
خاک این کشور پرداخت. سفیر جمهوری عراق در بروکسل 
در دیدار با دبیر کل سازمان پیمان آتالنتیک شمالی »ناتو« 

بر مخالفت عراق با تجاوزها به خاک خود تاکید کرد.

ناگفته ای از عین االسد 
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مقاومت نظامی برای اخراج آمریکا 
گروه های عراقی نسبت به عدم اجرای مصوبه پارلمان به واشنگتن هشدار دادند 


