
پاکس�تان: »شاه محمودقریشی« وزیر امور خارجه 
پاکس��تان برای سفری 3 روزه عازم آمریکا شد.وی 
قرار اس��ت ابت��دا در اجالس ویژه ش��ورای امنیت 
س��ازمان مل��ل متح��د در نیویورک ش��رکت کند. 
قریش��ی 16و 17 ژانوی��ه در واش��نگتن با »مایک 
پامپئو« وزیر امور خارجه و »رابرت اوبراین« مشاور 
امنیت مل��ی آمریکا دیدار کند. وزی��ر امور خارجه 
پاکس��تان به دس��تور عمران خان نخست وزیر انی 
کشور سفر به کشورهای مختلف برای تنش زدایی 
در منطق��ه را از ای��ران آغاز کرده و بعد از آن راهی 

عربستان و عمان شد.

بحری�ن: جمعیت ملی-اس��المی الوف��اق به عنوان 
بزرگ ترین جمعیت معارض بحرینی از صدور احکام 
حبس بیش از ۴۰۰ س��ال برای زندانیان سیاسی در 
یک ماه گذشته خبر داد. جمعیت الوفاق بحرین در 
گزارش ماهیانه خود اعالم کرد که نقض حقوق بشر 
در بحرین در ماه دسامبر ۲۰1۹ به ویژه صدور احکام 

ظالمانه برای زندانیان سیاسی را رصد کرده است.

آمری�کا: نماینده دموکرات مجلس س��نای آمریکا 
می گوی��د طرح او ب��رای محدودس��ازی اختیارات 
جنگ��ی رئیس جمه��ور این کش��ور علیه ای��ران از 
حمایت دس��ت کم ۵1 سناتور برخوردار است. کین 
گفت��ه قطعنام��ه ای که او معرفی ک��رده از حمایت 
چه��ار نماینده جمهوری خواه برخوردار اس��ت و به 
این ترتیب او مش��کلی برای به دس��ت آوردن ۵1 

رأی برای تصویب آن نخواهد داشت. 

نیجر: گروه تروریس��تی داعش شاخه غرب آفریقا، 
مس��ئولیت حمله هفته گذش��ته به پای��گاه ارتش 
نیجر را بر عهده گرفت. الیت غرب آفریقا وابس��ته 
ب��ه داعش در ای��ن بیانیه اعالم کرده اس��ت که در 
حمله پنج ش��نبه گذش��ته به پایگاه ارتش نیجر در 
شهر »چیناجدرار« واقع در مرز مالی، 1۰۰ نظامی 

کشته و شماری از نظامیان نیز زخمی شدند.

لیبی: همزمان با شکست مذاکرات دولت های شرق 
و غربی لیبی در مسکو، منابع لیبیایی از آغاز مجدد 
درگیری نیروهای دو طرف در جنوب غربی طرابلس 
پایتخت این کشور خبر دادند. یروهای دولت وفاق 
ملی به ریاس��ت »فائز السراج« در غرب لیبی اعالم 
کرده اس��ت ک��ه با توپخانه س��نگین ب��ه حمالت 

توپخانه ای نیروهای حفتر پاسخ داده است.

ذرهبین

فرانسههمچنانبحرانزده
 اعتراض های مستمر به سیاست های دولت فرانسه 
در یک س��ال گذشته از جنبش » جلیقه زردها « تا 
اعتصاب های اخیر علیه اصالحات بازنشستگی ابعاد 
تازه تری به خود گرفته به گونه ای که پای پزشکان 

این کشور را نیز به میان کشیده است.
در اقدامی تازه 1۲۰۰ پزشک فرانسوی در اعتراض 
به شرایط سخت کاری شان و کمبود نیروی انسانی 
از یک س��و و کمبود تجهیزات در بیمارس��تان های 
دولت��ی این کش��ور اعالم کرده اند ک��ه می خواهند 
اس��تعفا دهند. این ب��رای دومین بار در طول کمتر 
از دو ماه گذشته است که پزشکان بیمارستان های 
دولت��ی هم��گام ب��ا اعتصاب ه��ا علی��ه اصالحات 
بازنشستگی در این کشور نسبت به برآورده نشدن 
خواسته هایشان دست به اعتراض دوباره زده اند. یک 
ماه پیش، 66۰ پزش��ک مستقر در بیمارستان های 
فرانس��ه تهدید کردند که در صورت تامین نش��دن 
بودج��ه کاف��ی ب��رای بیمارس��تان های عمومی، از 

مشاغل خود استعفا خواهند کرد.
ای��ن اف��راد که ش��امل پزش��ک، رئی��س بخش و 
سرپرست خدمات بیمارستان های دولتی فرانسه اند 
در هش��داری جدی به دولت تاکید کرده اند که در 
صورت توجه نش��دن به خواس��ته ها و مطالباتشان، 
از کار کناره گی��ری خواهن��د کرد.ای��ن اعتراض ها 
پ��س از آن ص��ورت می گیرد که با عقب نش��ینی 
کاخ الی��زه از برخی برنامه های خود ش��امل حذف 
مساله »سن محوری« )افزایش سن بازنشستگی از 
6۲ به 6۴ س��ال( در اصالحات حقوق بازنشستگی، 
ادوارد فیلی��پ نخس��ت وزیر فرانس��ه از معترضان 
خواس��ته بود به ای��ن اعتصاب ها پای��ان دهند که 
البت��ه اتحادیه های کارگ��ری از دو روز پیش برای 
از س��رگیری اعتصاب ها از ام��روز فراخوان داده اند. 
پزشکان فرانسوی خواستار مذاکره با وزیر بهداشت 
هس��تند؛ آنها تصریح کرده اند در صورت عدم آغاز 
ای��ن گفت وگوه��ا، از وظایف نظارتی خود اس��تعفا 

خواهند داد.

نیمچهگزارش

حمایتآمریکاازتروریستها
رئی��س جمهور ونزوئال تاکید ک��رد آمریکا روابط خود را ب��ا افراطی ترین و 

تروریست ترین طرفها در بین راستگرایان ونزوئال تقویت کرده است
"نی��کالس مادورو"،رئیس جمه��ور ونزوئال گفت: »ما به س��وی نظام جدید 
جهانی و جهان جدید حرکت می کنیم و جهان به س��مت نظام چند قطبی 
حرکت می کند و عبور به س��وی نظام جدید جهانی، با خطراتی روبروس��ت«.

مادورو با اش��اره به سیاست های خصمانه واش��نگتن علیه ونزوئال افزود، واشنگتن 
در س��ال گذش��ته، روابط خود را ب��ا افراطی ترین و تروریس��ت ترین طرف در بین 

راستگرایان ونزوئال تقویت کرده است.
رئیس جمهور ونزوئال همچنین تصریح کرد، کاخ سفید از دروغگویانی در ونزوئال که 
به دنبال آن هستند که یک شبه پولدار شوند، حمایت می کند و چنین شرایطی در 

۲۰۰ سال گذشته در ونزوئال بی سابقه بوده است. 

راهحلبحرانلبنانگفتوگویسیاسیاست
»س��عد حریری« نخست وزیر مستعفی لبنان سه شنبه شب گفت : گفت و 
گوی سیاس��ی تنها مسیری است که می توان لبنان را از بحران نجات داد.

وی تاکی��د کرد: با گفت وگو و مراجعه به قانون اساس��ی می توان مش��کل 
مهم تش��کیل دولت جدید در لبنان به ریاست »َحّسان دیاب« نخست وزیر 
منتخب را حل کرد. حریری افزود: عده ای در مسیر تشکیل دولت جدید مانع 
تراشی و سنگ اندازی می کنند. ملت لبنان رنج فراوان دیده است و باید اختالفات 
سیاسی کنار گذاشته شود.نخست وزیر مستعفی همچنین بر اهمیت پایبندی لبنان 
به سیاست "دوری از تنش" و وارد نشدن به درگیری های منطقه خاورمیانه تاکید 
کرد. عون رئیس جمهور لبنان  ۲۸ آذر حس��ان دیاب را مامور تش��کیل کابینه ی 
جدید کرد. دیاب از ش��خصیت های اهل سنت، اس��تاد دانشگاه آمریکایی بیروت و 

وزیر پیشین تربیت و آموزش عالی لبنان است .

آمریکابههمهعراقیهاخیانتکرد
عضو دفتر سیاس��ی جنب��ش انصاراهلل یمن گفت: آمری��کا به همه گروه ها و 

قشر های عراقی خیانت کرده است
محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی جنبش انصاراهلل در صفحه شخصی خود 
درفضای مجازی )توئیتر( نوش��ت: »آمری��کا، مردم عراق را متفرق و به همه 
احزاب و گروه ها خیانت کرد. آمریکا همانطور که به حزب بعث خیانت کرد به 
حزب الدعوه هم خیانت کرد و همانطور که به س��نی ها خیانت کرد به شیعیان هم 
خیانت کرد. آمریکا همانگونه که به عرب ها خیانت کرد به ُکرد ها هم خیانت کرد و 
برای توجیه دخالت های خود، داعش را به وجود آورد. چه بسا همه اشتباه کرده اند، 
اما آمریکا دشمن )همه عراقی ها( است و مردم عراق نجات نمی یابند، مگر آنکه به 
این واقعیت اذعان و بر اساس آن حرکت کنند.« الزم به ذکر است آمریکا همچنان 

از اجرای خواست عراق برای خروج از این کشور خودداری می کند.

علی تتماج 

س��ال ۲۰۰1 پ��س از حادثه 11 س��پتامبر، آمری��کا و ناتو 
لشگر کشی سراسری به افغانستان صورت دادند. این اقدام 
در حالی ص��ورت گرفت که آمریکا چند ادع��ا را برای این 
اشغالگری مطرح می کرد. مبارزه با تروریسم و طالبان و نیز 
مقابله با تولید مواد مخدر و کمک به بازس��ازی و کمک به 
مردم و اقتصاد افغانسان محور این ادعاها را تشکیل می داد. 
اکن��ون نزدیک ب��ه دو دهه از آن زم��ان می گذرد در حالی 

که گزارش های منتش��ره و اوضاع داخلی افغانستان نکاتی 
دیگر را آشکار می سازد. در حوزه مواد مخدر در سال ۲۰۰1 
میالدی و نگام حمله آمریکا به افغانستان مناطق زیر کشت 
خش��خاش در افغانستان 7 هزار هکتار بود اما این مقدار در 
س��ال ۲۰17 میالدی به 3۲۸ هزار هکتار رسید. تولید مواد 
مخدر از ۹ هزار تن به ۲۰۰ هزار تن رسیده است. نکته قابل 
توجه آنکه اسناد نشان می دهد که مقامات و شخصیت های 
ارش��د سیاسی و نظامی آمریکا و انگلیس محور قاچاق مواد 
مخدر از افغانس��تان بوده اند. در ح��وزه امنیت و حمایت از 
مردم عراق نیز گزارش اخیر س��ازمان ملل قابل توجه است. 
دیده بان حقوق بش��ر س��ازمان ملل در گزارش جدید خود 
اعالم کرد برای اولین بار غیرنظامیانی که در حمالت هوایی 

آمریکا کشته شدند، بیشتر از آمار افرادی است که از سوی 
طالبان یا س��ایر گروه های تروریس��تی در این کش��ور جان 
باختند. آمارها نش��ان می دهد که حمالت نیروهای آمریکا 
صده��ا هزار افغان را به کام مرگ برده اس��ت در حالی که 

بسیاری از آنان را زنان و کودکان تشکیل می دادند. 
در حوزه مقابله با طالبان که شعار اصلی آمریکایی  ها بود نیز 
نه تنها این اقدام صورت نگرفته بلکه آمریکایی ها در نهایت 
از مذاکره با طالبان س��خن گفته و زلمای خلیل زاد نماینده 
آمریکا در امور افغانستان بارها دیدارهایی با آنها داشته است. 
نکته قابل توجه آنکه آمریکا پس از 1۹ سال اشغالگری رسما 
اعالم کرده که طالبان بخش��ی از س��اختار افغانستان است. 
نکته مهم آنکه افشا اسناد و مدارک نشان می دهد که حادثه 

11 س��پتامبر نیز نه توس��ط افغان ها بلکه از سوی نزدیکان 
آمریکا و از جمله سعودی صورت گرفته است. 

نگاهی بر رفتارهای آمریکا در افغانس��تان نشانگر دو دهه 
دورغ پردازی و فریبکاری آمریکاست در حالی که در ظاهر 
ادعای صداقت رفتاری و گفتاری را س��ر داده و با این ادعا 
نیز به پرونده س��ازی علیه سایر کشورها می پردازند. نمود 
عین��ی این رفتار را در عملکرد آمریکا در قبال پایگاه عین 
االس��د می توان مشاهده کرد که ۵ روز از ورود خبرنگاران 
ب��ه داخل پایگاه خودداری ک��رده و بعد از آن نیز صرفا به 
س��ی ان انی که همسو با س��اختار آمریکاست اجازه ورود 
دادند و آن نیز گزارشی گزینشی را منتشر کرد که تحقق 

بخش دروغ پردازی های سران آمریکا باشد.

یادداشت

 آمریکا عامل کشتار 
غیر نظامیان افغان 

دیده بان حقوق بشر سازمان ملل در گزارش جدید 
خود اعالم کرد غیرنظامیانی که در حمالت هوایی 
آمریکا کشته شدند، بیشتر از آمار افرادی است که 
از سوی طالبان یا سایر گروه های تروریستی در این 

کشور جان باختند.
براس��اس این گزارش، صدها ش��هروند غیرنظامی 
نیز طی سال گذش��ته میالدی در حمالت طالبان 
ج��ان باختند. »پاتریش��ا گاس��من« رئیس حقوق 
بش��ر آس��یای س��ازمان ملل در این ب��اره گفت: با 
تش��دید جنگ در افغانس��تان طرفین این درگیری 
توجه کمتری به قوانین جنگ داش��ته و این عامل 
مهمی در افزایش صدمه به غیرنظامیان بوده است. 
مقامات دیده بان حقوق بشر همچنین گفتند که در 
س��ال ۲۰1۹ فعاالن حقوق مدنی را از تمام احزاب 
و سیاس��یون افغانس��تان برای مذاکره ب��ا طالبان 
دع��وت کرده اند.براس��اس این گ��زارش، همچنین 
نیروه��ای ویژه ارتش افغانس��تان که تحت آموزش 
و کنترل س��ازمان سیا آمریکا هستند، 1۲ عملیات 
ش��بانه را انجام داده که تنها در یک حمله 11 مرد 
یک خانواده به قتل رسیدند. این گزارش در بخش 
دیگری با اش��اره ب��ه حمالت طالب��ان، تاکید کرد 
طالبان طی س��ال گذشته مرتکب اعدام، شکنجه و 
بدرفتاری با زندانیان بوده و حمالت این گروه جان 
تعداد زیادی از غیرنظامیان را گرفته است. از سوی 
دیگر یک سرهنگ بازنشسته آمریکایی با تاکید بر 
خروج از افغانستان گفت که فساد گسترده در این 
کشور و تبدیل شدن آن به بزرگترین تولید کننده 
هروئی��ن در جهان تحت نظارت آمریکا اتفاق افتاد. 
»داگالس مک گرگ��ور« از »دونال��د ترامپ« رئیس 
جمهور این کش��ور خواس��ت تا در اقدامی قاطعانه 

نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کند.

روسیه به قانون اساسی 
جدید نیازی ندارد

رئیس جمه��وری روس��یه دی��روز  ب��ا بی��ان اینکه 
کش��ورش به تصویب قانون اساس��ی جدید نیازی 
ندارد، گفت از بح��ث و گفت وگوها برای اصالحات 

استقبال می کند.
  والدیمی��ر پوتی��ن، رئیس جمه��وری روس��یه در 
سخنرانی س��االنه در مجمع فدرال کشورش تاکید 
کرد زمان آن فرا رسیده است که اصالحات خاصی 
در قانون اساس��ی در نظر گرفته شود تا اولویت آن 
تضمین ش��ود.پوتین گفت، روسیه به تدوین قانون 
اساس��ی جدید نی��ازی ندارد. او اف��زود: می خواهم 
بگویم که لزومی بر تدوین یک قانون اساسی جدید 
نمی بینم و امید دارم قانون اساس��ی کنونی روسیه 
ت��ا س��ال ها بتواند ب��ه عنوان یک مبن��ای مطمئن 
برای حفاظت از حقوق ش��هروندان این کشور مورد 
اس��تفاده قرار بگی��رد. با این ح��ال ارائه اصالحاتی 
در قان��ون اساس��ی و رایزنی روی آن ها پیش��نهاد 
می ش��ود. پیش��نهاد می کنم ش��ماری از اصالحات 
س��ازنده که از نظر من برای توس��عه بیشتر روسیه 
منطقی و مهم هستند، مورد گفت وگو قرار بگیرند.

رئیس جمهوری روسیه همچنین گفت، شهروندان 
کش��ورش باید بتوانند به اصالحات پیشنهادی در 
قانون اساس��ی رای دهند. به گفته پوتین، روس��یه 
باید یک جمهوری ریاست جمهوری قدرتمند باقی 
بماند و رئیس جمهوری قادر باش��د نخس��ت وزیر و 
معاون های او را اخراج کند. والدیمیر پوتین افزود، 
پارلمان روسیه باید اختیار انتصاب نخست وزیران را 
داشته باش��د، نه اینکه فقط گزینه رئیس جمهوری 

را تایید کند.
پوتی��ن در بخ��ش دیگری از س��خنانش در مجمع 
فدرال گفت، قابلیت های دفاعی روس��یه تا چندین 

سال پیش رو تضمین شده است.

 افشاگری از شخصیت 
بن سلمان

افش��اگر معروف عربس��تانی در پیام توئیتری خود، 
اطالعاتی جنجالی درباره ولیعهد سعودی و دیدگاه 
وی درباره دین، اخ��الق، مردم، پول و قدرت فاش 

کرد
مجتهد فعال سعودی افشاگر در فضای مجازی، در 
توئیت های به طور مفصل ب��ه دیدگاه های "محمد 
بن س��لمان"، ولیعهد سعودی در قبال دین به ویژه 
دین اس��الم پرداخت و از قول نزدیکان او نوش��ت 
که ولیعهد س��عودی هیچ التزام عملی یا نظری به 
دین مبین اس��الم ن��دارد و آن را برای قدرت خود 
خطرن��اک می بیند. مجتهد افزود ولیعهد س��عودی 
قصد دارد همه ش��کل های دع��وت به دین و تعلیم 
آن از جمل��ه حفظ ق��رآن را متوقف کند. هیچ یک 
از غیرتمندان به دین و اخالق و کش��ور دیگر شکی 

ندارند که بن سلمان، فردی شرور و فاسد است
خبر دیگر آنکه س��ازمان دیده بان حقوق بش��ر در 
گزارش س��االنه خود اعالم کرد، مقامهای عربستان 
س��عودی در س��ال ۲۰1۹ مرتکب کمپین سرکوب 
گسترده مخالفان و فعاالن مستقل در این کشور از 
جمله با دس��ت زدن به دو موج بزرگ بازداشتهای 

دسته جمعی شده اند.
 مای��کل پیج، مع��اون مدیر بخ��ش خاورمیانه در 
س��ازمان دیده بان حقوق بش��ر با اش��اره به تالقی 
پیدا کردن کمپین دس��تگیر ک��ردن و اذیت و آزار 
مخالفان در این کشور با یک سری اصالحات برای 
زنان عربس��تانی عنوان کرد: "اصالحات برای زنان 
عربستانی موضوع تداوم بازداشت و اذیت وآزار رایج 
فعاالن و روش��نفکران در عربستان از جمله فعاالن 
حامی حق��وق زنان را که صرفا دیدگاه هایش��ان را 
به ص��ورت علنی و ی��ا خصوصی مط��رح کرده اند 

الپوشانی نمی کند.

عروس خاورمیانه در التهاب 
و ناآرامی 

مدیریت کل نیروهای امنی��ت داخلی لبنان دیروز 
اعالم کرد، در درگیری های دیش��ب بیروت بیش از 
چهل نیروی امنیتی زخمی و حدود شصت آشوبگر 

بازداشت شدند.
مدیریت کل نیروهای امنیت داخلی لبنان آماری از 
تعداد مجروحان و بازداشت شدگان در ناآرامی های 
بیروت ارائه کرد.در بیانیه صادر ش��ده آمده اس��ت: 
آشوبگران حوالی ساعت 1۹ به وقت محلی با پرتاب 
سنگ، ترقه و ناسزاگویی اقدام به تعرض به نیروهای 
امنیتی در برابر بان��ک مرکزی کردند، موانع چوبی 
را برداش��تند و اتاق نگهبانی را در هم شکس��تند و 
تالش کردند وارد بانک ش��وند اما جلوی آنها گرفته 
ش��د؛ تعدادی از نیروهای امنیتی دچار شکستگی و 
ضرب دیدگی ش��دند.در ادامه این بیانیه اعالم شده، 
حوالی س��اعت ۲۰:3۰ به وقت محلی و پس از وارد 
شدن خسارت به اموال عمومی در خیابان »الحمرا« 
و ادام��ه تعرض به نیروهای امنیتی، »عماد عثمان« 
مدیرکل نیروهای امنیتی دس��تور پرتاب گاز اشک 

آور برای متفرق کردند معترضان را صادر کرد.
خبر دیگر آنکه پس از آنکه برخی رسانه های لبنانی، 
معترضان در برابر بانک مرکزی این کشور را وابسته به 
حزب اهلل معرفی کردند، این جنبش با صدور بیانیه ای 
اتهام مذکور را تکذیب کرد.معترضان در اعتراض به 
وضعیت بد اقتصادی تعدادی از شیشه های بانک های 
دیگر در خیابان »الحمرا« را نیز شکس��تند و همین 
باعث ش��د که نیروهای امنیتی با گاز اشک آور برای 
متفرق کردن معترضان وارد عمل ش��ود. تعدادی از 
معترض��ان و نیروهای امنیتی در پی این درگیری ها 
آس��یب دیدند و نیروهای امنیتی مرتب از معترضان 
درخواست کردند محل را ترک کنند وگرنه به عنوان 

»آشوبگر« تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. 

عراقی ها برای تحقق استقالل کشورشان شعار وحدت سر می دهند 

تظاهرات میلیونی برای اخراج آمریکا

گزارش
همزمان با تشدید تحرکات آمریکا برای ادامه اشغال عراق، 
مردم و جریان های سیاس��ی و مقاومت��ی عراق برای پایان 
دادن به اش��غال گری آمریکا ت��الش می کنند که برگزاری 

تظاهرات میلیونی در این راستا صورت می گیرد. 
شورای سیاس��ی جنبش مقاومت اسالمی »النجباء« عراق، 
مکان ه��ای برگ��زاری تظاهرات میلیونی ض��د آمریکایی را 
میدان های تظاهرات های مس��المت آمیز مردم این کش��ور 
اعالم کرد.»حیدر الالمی« عضو ش��ورای سیاسی از جنبش 
مقاومت اسالمی »النجباء«  عراق، ضمن حمایت از فراخوان 
»مقت��دی الصدر« برای برگ��زاری تظاه��رات میلیونی در 
سراسر عراق برای اخراج نظامیان آمریکایی از عراق درباره 
مکان های برگزاری این تظاهرات که قرار اس��ت ۲۴ ژانویه 
جاری )۴ بهمن( برگزار ش��ود، توضی��ح داد.وی گفت: این 
تظاهرات میلیونی آخرین س��ناریوهای واشنگتن در عراق 
را به شکس��ت خواهد کشاند و در تمامی استانهای عراق و 
دقیقا در مکانهایی که تاکنون شاهد برگزاری تظاهرات های 
مس��المت آمیز بوده، برگزار خواهد ش��د. تظاهرات مردمی 
عراق در اعتراض به فساد، بیکاری، فقر و ناکارآمدی دولت 
از اول اکتب��ر گذش��ته در بغ��داد و نزدیک به 1۰ اس��تان 
دیگر آغاز ش��ده و در برخی از اس��تان ها هنوز ادامه دارد. 
ائت��الف »دولة القانون« عراق نیز ضمن حمایت از برگزاری 
تظاه��رات میلیونی در رد حضور نظامیان آمریکایی در این 
کشور، گفت که این تظاهرات، به جهانیان خواست حقیقی 
ملت عراق در رد هرگونه قیمومیت خارجی را نشان خواهد 
داد. همچنین نخس��ت وزیر دولت پیش��برد امور عراق هم 
در دی��دار با رئیس پارلمان عراق و در گفت وگوی تلفنی با 
نخس��ت وزیر کانادا درباره تحوالت عراق و اخراج نیروهای 

خارجی از عراق رایزنی کرد.
»محم��د الحلبوس��ی« رئی��س پارلم��ان عراق ب��ا »عادل 
عبدالمهدی« نخس��ت وزیر دولت پیش��برد امور این کشور 
درب��اره تازه تری��ن تحوالت مرب��وط به اوضاع سیاس��ی و 
امنیتی گفت وگو کرد. بر اس��اس بیانیه دفتر اطالع رسانی 

رئیس پارلمان عراق دو طرف در این دیدار درباره مس��ائل 
مختلف فعلی، پیامدهای بحران کنونی در منطقه و موضوع 
حضور نیروه��ای بیگانه و ضرورت ایج��اد روابطی متعادل 
با کش��ورهای دنیا به تبادل نظر پرداختن��د. منابع خبری 
دیروز گزارش داده اند واشنگتن در حال بررسی قطع کمک 
۲۵۰ میلیون دالری به عراق در صورت درخواس��ت بغداد 
ب��رای خروج نظامیان آمریکا از آن کش��ور اس��ت. روزنامه 
وال اس��تریت ژورنال گ��زارش داده وزارت خارجه و وزارت 

دفاع آمریکا در ایمیل هایی که به رویت این روزنامه رسیده 
رایزنی هایی درباره بودجه های مربوط به کمک های نظامی 
ب��ه عراق ص��ورت گرفته اس��ت. ای��ن اداره همچنین قصد 
دارد از دفت��ر مدیری��ت و بودجه کاخ س��فید درباره حذف 
درخواس��ت کم��ک 1۰۰ میلیون دالری برای س��ال مالی 
۲۰۲1 هم سوال کند. در این میان »احمد االسدی« رئیس 
فراکسیون »النهج الوطنی« در پارلمان عراق تاکید کرد که 
پاس��خ مقاومت عراق به آمریکا پاسخی مسئوالنه و در خور 

عراق و بر حس��ب میزان خس��اراتی خواهد بود که توسط 
آمریکایی ها به عراق وارد آمده است.  االسدی در اظهاراتی 
ب��ه تلویزیون ع��راق گفت: »حمله ب��ه ابومهدی المهندس 
حمله به عراق بود و تصمیم ما برای اخراج نیروهای بیگانه 
تصمیمی از س��ر احساس��ات نیس��ت. اگر می خواستیم به 
ش��کلی احساساتی پاس��خ بدهیم قاتالن فرماندهان شهید 
را کش��ته بودی��م«. وی افزود: »تصمی��م پارلمان به اخراج 

نیروهای بیگانه یک تصمیم عاقالنه بود.«
همچنی��ن کتائب ح��زب اهلل عراق اعالم ک��رد ملت عراق 
با خلق حماس��ه تظاه��رات میلیونی ضد آمریکایی نش��ان 
خواهند داد که اس��تکبار قادر به درهم شکستن اراده آنها 
برای اخراج اش��غالگران نیست. گروه کتائب حزب اهلل عراق 
از زیرمجموعه های س��ازمان الحشد الشعبی عراق که اخیرا 
قری��ب ب��ه 3۰ نیرو و فرمان��ده خود، از جمل��ه »ابومهدی 
المهن��دس« را در تجاوز آمریکا علیه خاک عراق از دس��ت 
داد، حمایت خ��ود را از فراخوان برپایی تظاهرات میلیونی 
علیه اش��غالگران آمریکایی در عراق اع��الم کرد. همچنین 
بره��م صالح رئیس جمه��ور عراق ضمن اس��تقبال از وزیر 
خارجه قطر گفت که کشورش می تواند عامل درک و تفاهم 
مثبت و نقطه ثبات و صلح قدرتهای منطقه ای و بین المللی 
باش��د. از سوی دیگر جریان صدر عراق با ارائه توصیه هایی 
برای برگزاری تظاهرات میلیونی ضد آمریکایی در عراق که 
قرار اس��ت چهارم بهمن آینده برگزار شود، خواستار نشان 
دادن میزان وحدت مردم عراق در این مسیر شد. در صفحه 
فیس بوک صالح محمد العراقی آمده است: ما برای محکوم 
کردن اشغالگری و تجاوزهای صورت گرفته علیه حاکمیت 
ع��راق تظاهرات خواهیم کرد تا در کمال امنیت در عراق و 
در کنار همس��ایگان و دوستان خوب خود زندگی کنیم.در 
ادامه این نوشتار می آید: من وظیفه ملی هر عراقی می دانم 
ک��ه برای حاکمیت کش��ورش و رد حضور آمریکا در عراق، 
در این تظاهرات شرکت کند و نه توصیه را ذکر می کنم که 

باید در این مسیر رعایت شود.

وغی به وسعت دو دهه  در
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