
یم�ن: منابع یمن��ی می گوین��د در عملیات پاتک 
نیروهای ارتش و کمیته های مردمی به مواضع شبه 
نظامیان ائتالف سعودی در جبهه راهبردی نَِهم در 
شمال شرق استان صنعاء ده ها پایگاه آنها به کنترل 
ای��ن نیروها درآمد. این منابع اعالم کردند:»رش��ته 
کوه های راهبردی نَِهم در ش��رق صنعا با مساحتی 
ح��دود 3 ه��زار کیلومت��ر مرب��ع که ب��ه مناطق و 
جبهه های مأرب مش��رف اس��ت با حمالت سنگین 
نیروهای ارتش و کمیته های مردمی به تسلط این 

نیروها درآمد«.

س�وریه: وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که ارتش 
س��وریه بیش��تر مناطق هم مرز با ترکیه و عراق را 
مجددا در اختیار گرفته است. سرگئی الوروف وزیر 
خارجه روس��یه در دیدار با گئر پدرس��ون فرستاده 
ویژه  س��ازمان ملل در امور س��وریه اعالم کرد کرد 
که ارتش س��وریه کنترل بیشتر مناطق همر مرز با 

ترکیه و عراق را به دست گرفته است.

ونزوئ�ا: رئیس جمه��ور ونزوئال از س��ازمان ملل، 
اتحادیه اروپا و چندین کش��ور دیگر دعوت کرد که 
نمایندگان خود را برای نظارت بر انتخابات پارلمانی 
این کش��ور به کاراکاس اع��زام کنند.وزارت خارجه 
ونزوئال با انتش��ار بیانیه ای اعالم کرد که »نیکالس 
مادورو« رئیس جمهور این کشور از ناظران سازمان 
مل��ل و اتحادیه اروپ��ا و چندین کش��ور آمریکای 
التین دعوت کرده اس��ت بر انتخابات پارلمانی این 
کشور که اواخر سال جاری میالدی برگزار می شود 

نظارت کنند. 

چین: دولت آمریکا نماینده س��ابق این کش��ور در 
ام��ور کره ش��مالی را مأمور مقابله ب��ا نفوذ چین و 
دیگ��ر کش��ورها در س��ازمان ملل کرد.س��خنگوی 
وزارت ام��ور خارجه آمریکا گف��ت:  »آقای ]مارک[ 
لمبرت، از مأموران امور خارجه، به عنوان عضوی از 
تیم متخصصان دیپلماتیک دفتر امور سازمان های 
جهانی منصوب شد تا از یکپارچگی مؤسسات بین 

المللی اطمینان حاصل کند«.

عربستان: یکی از وزرای سابق عربستان سعودی و 
دبیر کل نهاد دولتی این کشور همزمان با برگزاری 
نشست جهانی هولوکاست در فلسطین اشغالی، در 
اردوگاه آشویتس حاضر شد.»محمد بن عبدالکریم 
العیسی«، وزیر دادگستری سابق عربستان سعودی 
و دبیر کل فعلی »انجمن جهان اس��المی« در این 
کش��ور با حضور در اردوگاه آش��ویتس لهستان، به 
آنچه »قربانیان هولوکاس��ت« نامیده می شود، ادای 

احترام کرد.

ذرهبین

 حکم دیوان بین المللی دادگستری
درباره روهینگیایی ها

دیوان بین المللی دادگستری به میانمار دستور داد 
هرچه سریع تر برای جلوگیری از آزار و اذیت و نسل 
کش��ِی مسلمانان روهینگیا در این کشور اقدام کند 
عالی ترین دادگاه سازمان ملل، تصمیم گرفته است 
اجازه بررس��ی پرونده ای را بدهد که در آن میانمار 
به ارتکاب نس��ل کشی علیه مس��لمانان روهینگیا 
متهم ش��ده است. دیوان بین المللی دادگستری در 
الهه اعالم کرد صالحیت بررسی دادخواست مطرح 
ش��ده توس��ط گامبیا را در این زمینه دارد. دادگاه 
اله��ه مجوز الزم برای صورت گرفتن اقدامات اولیه 
درخواستی از سوی گامبیا را صادر کرد و به میانمار 
دس��تور داد برای حفاظ��ت از جمعیت روهینگیای 
خود در برابر نس��ل کش��ی، اق��دام کند.عبدالقوی 
احمد، رئیس دیوان بین المللی دادگس��تری اعالم 
کرد: میانمار باید بر اساس وظایف خود و در ارتباط 
با جمعیت روهینگی��ا در خاکش، همه تدابیر الزم 
را ب��رای جلوگیری از ارتکاب ه��ر گونه اقدامی که 
در حوزه ماده ۲ کنوانس��یون مربوط به نسل کشی 
قرار می گیرد، باالخص کش��تار مسلمان روهینگیا، 
ایجاد آس��یب های بدنی یا ذهنی شدید به اعضای 
این گروه، تحمیل عمدی شرایطی به این گروه که 
ه��دف آن ناب��ودی فیزیکی کامل یا بخش��ی از آن 
باش��د و نهایتاً اقداماتی ک��ه به منظور جلوگیری از 
زاد و ولد صورت می گیرد، خودداری کند. نش��ریه 
"نی��وز ایج بنگالدش" نیز نوش��ت: دولت بنگالدش 
از دولت میانمار درخواس��ت کرد تا کامال توصیه ها 
و دستور العمل های دیوان بین المللی دادگستری 
را اج��را کند. طبق گ��زارش مقام های بنگالدش از 
ماه اوت)مرداد( س��ال ۲۰۱۷ قری��ب به ۷۰۰ هزار 

مسلمان روهینگیا به بنگالدش فرار کرده اند.

نیمچهگزارش

تکذیت شایعه  شهادت عالمه زکزاکی
جنبش اس��المی نیجریه به شایعه  درگذش��ت دبیرکل این جنبش واکنش 

نشان داد و در بیانیه ای از مردم نیجریه خواست به شایعات توجه نکنند
ابراهیم موس��ی سخنگوی جنبش اس��المی نیجریه در پیام هایی در صفحه 
توئیتر این جنبش نوش��ت: برخالف ش��ایعه ها مبنی بر اینکه )عالمه ابراهیم 
زکزاکی( دبیرکل جنبش اس��المی نیجریه که به صورت غیرقانونی بازداش��ت 
ش��ده، جان باخته است، ما به عموم مردم می گوییم این داستان ها ساختگی است و 
نباید به آن ها توجه کرد. از زمان انتقال او به زندان کادونا و به رغم وخامت حالش، 
اجازه دسترس��ی پزش��کان به او داده نشده اس��ت. از این رو ما از جامعه بین المللی 
می خواهیم فش��ار ها را به دولت نیجریه درخصوص ایجاد ش��رایطی برای دسترسی 
پزشکان و معاینه او و در نهایت آزادی اش از زندان افزایش دهند. به رغم هشدارهای 

مردمی و جهانی هنوز نیجریه از آزادسازی عالمه زکزاکی خودداری می کند. 

فیلیپین آمریکا را به لغو قرارداد نظامی تهدید کرد
»رودریگ��و دوترته« رئیس جمهور فیلیپین آمریکا را به لغو قرارداد همکاری 
نظام��ی تهدی��د کرد. دوترته پس از آن این تهدی��د را اعالم کرد که آمریکا 
از صدور روادید برای »رونالدو دالروزا« رئیس س��ابق پلیس و سناتور فعلی 
فیلیپین، س��رباز زد. دالروزا گفته اس��ت س��فارت آمریکا در »مانیل« هیچ 
توضیحی در این باره ارائه نکرده است اما گمان می رود علت آن ادعایی مبنی 
بر کشته شدن فراقضایی ش��ماری از قاچاقچیان، حین مبارزه گسترده این کشور با 
فروش و مصرف مواد مخدر باشد. دوترته خطاب به آمریکا گفت: »اگر این مسئله را 
اصالح نکنید، اول، پایگاه هایتان را تعظیل و توافق نظامی )VFA( را لغو می کنم«. 
وی اف��زود: »از ح��اال به مدت یک م��اه به آمریکا فرصت می ده��م«. قرارداد نظامی 
آمریکا و فیلیپین که در س��ال ۱۹۹۸ امضا ش��ده است، به هزاران نیروی آمریکایی 

اجازه می دهد تمرینات و رزمایش های خود را در فیلیپین انجام دهند.

بهانه آلمان برای نظامی گری 
بهانه جویی آلمان برای ادامه نظامی گری بویژه در غرب آسیا آغاز شده است 
چنانکه وزیر دفاع آلمان هش��دار داد گروه تروریس��تی داعش ممکن است 

عملیات های تروریستی خودش را از سر بگیرد.
»آنه گ��رت کرامپ-کارن باوئر«، وزیر دفاع آلمان در مصاحبه ای در حاش��یه 
اج��الس داووس گفت��ه آلمان قصد دارد نیروهای��ش را در عراق نگه دارد، اما 
تنها به درخواست دولت مرکزی عراق این کار را انجام خواهد داد. باوئر در مصاحبه 
با تلویزیون بلومبرگ گفت: »باید این را در خاطر داش��ته باشیم که در عراق، هنوز 
داعش شکس��ت داده نشده است. در صورتی که از فشار روی این گروه کاسته شود 
خطر بزرگ این اس��ت که داعش عملیات های تروریستی خودش را از سر بگیرد.«. 
الزم به ذکر است آلمان که در حال حاضر ۱۲۰ نظامی در عراق دارد بعد از بحران ها 

در عراق عملیات خودش در این کشور را متوقف کرده است.

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

مردم عراق دی��روز تظاهراتی میلیونی را برگزار کردند که 
طی سالهای اخیر مشابه آن صورت نداده بودند. نکته مهم 
آن است که محور این تظاهرات اخراج نیروهای آمریکایی 
و لغو تمام توافقات امنیتی با این کش��ور بوده است. حال 
این سوال مطرح اس��ت که ریشه این تظاهرات چیست و 
چرا چنین مطالبه ای از س��وی م��ردم عراق صورت گرفته 

است.؟ 
نگاه��ی بر تحوالت عراق از س��ال ۲۰۰3 یعن��ی از زمان 
اش��غال عراق تا به امروز نش��ان می دهد که آمریکایی ها با 
ادع��ای کمک به امنیت و ثبات و نیز حمایت از بازس��ازی 

و توس��عه اقتصادی و سیاس��ی عراق به حضور نظامی در 
این کش��ور ادامه داده اند. این ادعا در حالی مطرح ش��ده 
که طی این س��الها عم��ال آمریکایی ها کارکردی در تحقق 
وعده های خود نداش��ته اند و چنانکه ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا اعالم کرده، نگاه واشتگتن به نفت عراق بوده است. 
نتیجه این اشغالگری نیز سخت تر شدن شرایط اقتصادی و 
نیز نابسامانی های امنیتی و سیاسی در عراق بوده چنانکه 
اعتراض های مردمی طی ماه های اخیر نیز ریشه در همین 
نابس��امانی های دارد. نکته بس��یار مهم آنکه وعده تحقق 
امنی��ت اصلی ترین مولفه برای تحمل رفتارها و عدم تعهد 
پذی��ری آمریکا برای عراقی ها بوده اس��ت حال آنکه اقدام 
تروریس��م دولتی آمریکا در ترور س��ردار قاس��م سلیمانی 
و نی��ز ابو مه��دی المهندس نایب رئیس حشدالش��عبی و 
همرزمانش��ان که پیشگام مبارزه با تروریسم بودند، تردید 

م��ردم عراق مبنی بر محور تروریس��م ب��ودن آمریکا را به 
یقی��ن مبدل نمود. ل��ذا می توان گفت که ریش��ه حرکت 
کنون��ی مردم ع��راق را آگاه��ی و بصیرت م��ردم در باب 
پیامدهای اش��غالگری آمریکا تش��کیل می دهد که اخراج 
آمریکا را رس��یدن به ثبات و امنیت و اس��تقالل و راهکار 
اصلی ح��ل بحران های سیاس��ی و اقتصادی کشورش��ان 
می دانند. حال این س��وال مطرح اس��ت که این تظاهرات 
چه پیامدهایی می تواند به همراه داش��ته باش��د؟ نخست 
مس��ئله آن اس��ت که دولت و پارلمان عراق در هفته های 
اخیر ط��رح خروج آمری��کا را تصویب کرده ان��د که البته 
واشنگتن نیز با ایجاد بحران های امنیتی، ایجاد آشوب های 
خیابانی، تش��دید سیاست تحریم و تهدید به دنبال مقابله 
با آن اس��ت. این تظاهرات میلیونی می تواند برتری دولت 
عراق در برابر فش��ارهای آمریکا را رقم زند. دوم آنکه این 

تظاه��رات هش��داری آرام ب��ه آمریکا ب��رای تحقق خروج 
اس��ت که می ت��وان آن را پی��ش زمینه مقابله مس��لحانه 
دانس��ت چنانکه گروه های قاومتی از جمله مقتدی صدر و 
حشدالش��عبی به آمریکا درباره اقدام مسلحانه برای اخراج 
نیروهای آمریکا هش��دار داده اند. سوم آنکه این تظاهرات 
می تواند آغازگ��ر دومینوی اخراج نیروه��ای آمریکایی از 
غرب آسیا باش��د. این حرکت بیداری ملت های منطقه را 
علیه حضور پایگاه ه��ای آمریکایی به همراه دارد در حالی 
که تظاهرات میلیونی ضد آمریکایی ابعاد دیگری از تزلزل 
شدید جایگاه آمریکا در جهان را آشکار خواهد ساخت که 
تقویت دشمنان س��لطه گری آمریکا و بی اعتمادی بیشتر 
دوس��تان این کشور را به همراه دارد. در اصل این حرکت 
مردم عراق می تواند بیداری اس��المی جدیدی را در عرصه 
منطقه و جهان با محوریت اخراج آمریکا به همراه داش��ته 
باشد و می توان گفت که هراس از همین بیداری است که 
آمریکا را به تکاپو واداشته تا به اهمیت زدایی و به حاشیه 

راندن تظاهرات میلیونی دیروز مردم عراق بپردازد. 

یادداشت

میلیون ها عراقی فریاد پایان حضور ایاالت متحده در کشورشان سر دادند

آغاز دومینوی اخراج آمریکا از منطقه 

رهایی بروکسل از بحران سازی انگلیس
رئیس ش��ورای اروپا ب��ا امضای توافق برگزیت گفت، مس��ائل بین لندن 
و اتحادی��ه اروپا به طور اجتناب ناپذیری تغییر می کنند اما دوس��تی ما 

باقی می ماند.
رئیس ش��ورای اروپا در حس��اب توتیری خود از امض��ای توافق برگزیت 
بع��د از تصویب این تواف��ق در پارلمان انگلیس خب��ر داد. چارلز میچل 
رئیس ش��ورای اروپا افزود: امروز به همراه اورس��وال ف��ن در لین رئیس 
کمیس��یون اروپا، توافق خروج انگلیس از اتحادی��ه اروپا را امضا کردیم. 
چیزها به طور اجتناب ناپذیری تغییر میکنند اما دوستی ما باقی میماند. 
م��ا فصل جدیدی را با ش��رکا و متحدانمان آغ��از میکنیم. ملکه انگلیس 
ب��ا امضای الیحه توافق خروج این کش��ور از اتحادیه اروپا که به تصویب 
پارلمان رس��یده بود، آن را به صورت قانون درآورد.معاون سخنگوی کاخ 
»باکینگهام« روز پنجش��نبه اعالم ک��رد »الیزابت دوم« ملکه انگلیس، با 
امض��ای الیحه توافق خروج از اتحادی��ه اروپا، آن را به قانون تبدیل کرد. 
»بوریس جانس��ون« نخس��ت وزیر انگلیس از تصویب این الیحه توس��ط 
پارلمان اس��تقبال کرد و گفت انگلی��س »از خط پایان برگزیت گذر کرد 
و اکن��ون به ص��ورت یکپارچه پی��ش خواهد رفت و س��ال های تفرقه را 
پشت س��ر خواهد گذاشت«. جانس��ون برای گرفتن این رأی از پارلمان 
مجبور ش��د به انتخابات زودهنگام متوسل ش��ود و ترکیب نمایندگان را 
ب��ه نفع حزب خود تغییر دهد. س��ال ۲۰۱۶ اکثر نظرس��نجی های قبل 
از همه پرس��ی از رای م��ردم بریتانیا به مان��دن در اتحادیه اروپا حکایت 
داشتند، اما با شمارش آرای صندوق ها بعد از برگزاری همه پرسی، نتیجه 
به ش��کل دیگری رقم خورد و دولت مجبور شد شرایط الزم برای خروج 

از تحادیه اروپا را فراهم کرد.

یورش اشغالگران به مسجد االقصی
نیروهای اس��رائیلی دیروز  برای دومین بار پی در پی به مس��جد االقصی 
ی��ورش برده و با گلوله های پالس��تیکی و ضرب و ج��رح، به نمازگزاران 

حمله کرده و آنها را به تخلیه محوطه های مسجد االقصی وادار کردند.
 رسانه های فلسطینی گزارش دادند که ده ها سرباز مسلح صدها نمازگزار 
را در پش��ت بام مس��جد قبة الصخره محاصره ک��رده و مانع از حرکت و 
حضور نمازگزاران در این مکان ش��دند و به نمازگزاران نیز حمله کردند. 
از سوی دیگر، شهرک نش��ین ها نیز یک مسجد را در بیت صفافا شرفات 
در قدس آتش زده و ش��عارهای نژادپرس��تانه را علیه عرب ها نوش��تند. 
الزم به ذکر اس��ت تظاهرات ضد صهیونیستی، همزمان در مراکز  استان 
ترکیه برگزار ش��د.  در این تظاهرات که در مس��جد فاتح در اس��تانبول 
برپا ش��د، نمازگزاران، صبح جمعه برای نجات قدس شریف دعا کردند و 
مسلمان جهان را به وحدت در مقابل اشغالگران صهیونیست فراخواندند. 
خبر دیگر از فلس��طین آنکه پایگاه »تایمز اس��رائیل« گزارش داده است 
ک��ه انتظار می رود »بنیامین نتانیاهو« و »بن��ی گانتز« هفته آینده برای 
رونمایی از طرح س��ازش موس��وم به »معامله قرن« به کاخ سفید دعوت 
ش��وند. رئیس جمهور آمریکا گفته قصد دارد قبل از س��فر نخس��ت وزیر 
اسرائیل به واشنگتن از طرح خود موسوم به »معامله قرن« رونمایی کند. 
وی گفته که فلسطینی ها ممکن است در ابتدا به این طرح واکنش منفی 
نشان دهند، ولی این طرح به نفع آنها است.  رئیس جمهور آمریکا گفت: 
»طرح بزرگی اس��ت. طرحی اس��ت که واقعاً کارس��از خواهد بود.«  خبر 
دیگر آنکه س��خنگوی شاخه نظامی جهاد اس��المی فلسطین اعالم کرد، 
عملیات کش��تن یک افسر صهیونیس��ت در مرز غزه را این جنبش انجام 

داده و »بهاء ابوالعطا« شخصا بر این عملیات نظارت داشته است.

اعتصاب  علیه ماکرون در »جمعه سیاه« 
اعتصاب کنندگان فرانسوی در آستانه رونمایی دولت از طرح بازنشستگی، 

با حضور در خیابان ها دیروز را »جمعه سیاه« نامیدند.
روز جمعه اتحادیه های مختلف فرانسوی در اعتراض به طرح بازنشستگی 
دولت این کش��ور ب��ار دیگ��ر وارد خیابان های پایتخت ش��دند. »ادوارد 
فیلیپ« نخس��ت وزیر فرانسه، از طرح اصالح حقوق بازنشستگی رونمایی 
می کند. این اقدام موجب شده پس از آرام شدن نسبی اعتصابات به خاطر 
تعطیالت کریس��مس، معترضان به این طرح دوباره دس��ت به تظاهرات 
بزنند.به نوش��ته پایگاه اینترنتی شبکه »فرانس ۲۴« پنجشنبه شب نیز، 
معترضان در حالی که مش��عل هایی ش��عله ور در دست داشتند، با تجمع 
در خیابان های پاریس به اس��تقبال »جمعه سیاه« رفتند.  این تظاهرات 
درحالی صورت می گیرد که پنجاهمین روز از اعتصابات، حرکت قطار ها 
را با اخالل مواجه ساخته و سبب آشفتگی میلیون ها نفر از اهالی پاریس 
در تردد روزانه ش��ده اس��ت. معترضان به نظام سرمایه داری  پنج شنبه 
ش��ب در شهرهای مختلف فرانسه با روش��ن کردن مشعل سیاست های 
دولت این کش��ور را محکوم کردند. ش��کل اعتراض تغییر یافته، اما پیام 
همان اس��ت و در پاریس هزاران نف��ر تظاهرات کردند که این صحنه در 

خیابان های نانت و همچنین مارسی تکرار شد. 
این خبرگزاری افزود، معترضان به اصالحات نظام بازنشس��تگی منصرف 
نش��ده اند و آن ها بعد از یک هفته پر تنش، روشن کردن مشعل را برای 
بیان دیدگاه خود انتخاب کردند. "ژان لوک مالنش��ون"، نماینده پارلمان 
فرانس��ه که در این تظاهرات شرکت کرده بود، گفت: این تظاهرات نشان 
می ده��د که معترض��ان در روند خوبی برای ن��وآوری در اقدام خود قرار 

دارند و این شکل جدیدی از اعتراض است.

گزارش

عراقی ها ب��رای برگزاری تظاهرات گس��ترده 
ضد حض��ور نظام��ی آمری��کا در منطقه، در 
خیابان های مختلف بغ��داد حضور پیدا کرده 
و یکصدا فریاد استقالل و آزادی کشورشان با 

اخرج آمریکا را سردادند. 
آمری��کا ب��ر این تص��ور بود که با به ش��هادت 
رساندن سرداران مقاومت در اقدامی تروریستی 
در فرودگاه بغ��داد می تواند حضور بلند مدت 
خود در عراق و منطقه را اجرایی سازد چنانکه 
از ترور س��ردار سلیمانی و ابومهدی المهندس 
با عنوان پی��روزی بزرگ برای بق��ا آمریکا در 
منطق��ه یاد کرد. ام��ا توهم ب��ودن این تصور 
آمریکایی زود آشکار شد که گام اول آن طرح 
پارلم��ان عراق برای خروج نیروهای آمریکایی 
بود. اما این روند همانجا متوقف نش��د و مردم 
عراق نیز که با تش��ییع باشکوه پیکر سرداران 
مقاومت، حضورشان در میدان مبارزه با آمریکا 
را نش��ان داده اند با برپایی تظاهراتی میلیونی 
اراده عملیشان برای تحقق اخراج آمریکا را به 

رخ جهانیان کشیدند. 
مردم عراق از نخس��تین ساعت دیروز با حضور 
در خیابان ه��ای بغ��داد، در حال آماده ش��دن 
ب��رای برگزاری تظاه��رات میلیونی ضد حضور 
نظامی آمریکا شدند. المیادین همچنین گفت 
مردم عراق ضمن اعالم مخالفت خود با حضور 
نظامیان آمریکایی در کشورش��ان، این موضوع 
را محکوم کرده و خواس��تار خروج آنها هستند. 
عراقی ها با به اهتزاز درآوردن پرچم کشورشان 
در می��دان التحریر، با حض��ور آمریکایی ها در 
این کش��ور مخالفت کردند. تظاهرات کنندگان 

عراق��ی ب��ا در دس��ت داش��تن پالکاردهایی با 
نوشته »آمریکا از عراق بیرون برو«، از گروه های 
مقاومت در این کشور حمایت کردند. پیام این 
تظاهرات میلیونی ضد آمریکایی مردم عراق این 
اس��ت که گروه های مقاوم��ت از پایگاه مردمی 
برخوردار ب��وده و فراکس��یون های پارلمانی به 
تالش برای اجرای تصمی��م اخراج آمریکایی ها 
ادامه خواهند داد. »جعفر الحسینی« سخنگوی 
نظامی گروه کتائب حزب اهلل عراق با حضور در 
این تظاهرات، در گفت وگو با ش��بکه المیادین 
تاکی��د کرد ک��ه عراقی ها  یکص��دا مخالفت با 
حضور اش��غالگران آمریکایی در کشورش��ان را 
فری��اد می زنن��د. تظاهرات کنن��دگان عراقی با 
محکوم کردن اشغالگری نظامی آمریکا در این 
کشور، ش��عار »از کش��ور ما خارج شوید، قبل 
از اینک��ه اخراجت��ان کنیم« س��ر دادند. »صفا 
التمیمی« سخنگوی گردان های »سرایا السالم« 
ب��ا حضور در این مراس��م، ب��ه المیادین گفت: 
»تعداد تظاهرات کنندگان بس��یار زیاد است و 
تمام فضاهای میدان ]التحریر[ پر ش��ده است... 
چیزی که امروز رخ می أهد، همه پرسی جمعی 
در مخالفت با حضور آمریکایی است«. التمیمی 
تهدید کرد اگر »نیروهای اش��غالگر آمریکایی« 
عراق را ترک نکنند، گام های دیگری برای اخراج 
آنها برمی دارند.  در این مراسم پالکاردهای ضد 
آمریکایی و آدمک های به دار آویخته شده »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور ایاالت متحده در دس��ت 

تظاهرات کنندگان عراقی به چشم می خورد. 
»محمد کری��م« عضو ائتالف الفت��ح پارلمان 
عراق به رهبری هادی العامری در گفت وگو با 

پایگاه خبری »المعلومه« تاکید کرد: »بوق های 
رسانه ای آمریکا امروز نمی تواند اراده ملت عراق 
را برای اخراج اش��غالگران از کشورشان در هم 
ش��کند«. تظاهرات کنندگان عراقی همچنین 
بنرهایی خطاب به نظامیان اشغالگر آمریکایی 
با خود حم��ل می کردند که روی آن نوش��ته 
شده بود: »خارج شوید تا زنده بمانید!«»نعیم 
العب��ودی«، عضو ائتالف الفت��ح پارلمان عراق  
هم در حاش��یه تظاهرات  گف��ت موضع همه 
عراق��ی ه��ا در مخالفت با حضور اش��غالگران 
در کشورش��ان یکپارچه است.»مقتدی صدر« 
رهبر جریان صدر عراق تظاهرات  در بیانیه ای 
از دولت بغداد خواس��ت تا تمامی پایگاههای 
نظام��ی آمریکا را ببندد.صدر تأکید کرد: »اگر 
دولت آمریکا حاضر به خروج از عراق نش��ود، 
با آن به مثابه یک کش��ور اش��غالگر و دشمن 
برخورد خواهد ش��د.« »ری��ان الکلدانی« دبیر 
کل جنبش مسیحی »بابلیون« )زیر مجموعه 
سازمان الحشد الش��عبی عراق( در حمایت از 
این تظاهرات گفت: »تمام اقش��ار مردم عراق 
امروز علیه حض��ور آمریکایی ها قیام کردند«. 
س��فارتخانه آمریکا در بغداد نیز در واکنش به 
این تظاهرات میلیون��ی، در بغداد در بیانیه ای 
از شهروندان خود خواست از نزدیک شدن به 
س��فارت آمریکا یا مناطق��ی که تظاهرات ضد 
اشغالگری برگزار می شود، اجتناب کنند. »نصر 
الش��مری« معاون دبیر کل جنبش »النجباء« 
عراق نیز در گفت وگو ب��ا المیادین، تظاهرات 
در بغداد را »ضربه دیگری به آمریکا« توصیف 
کرده و گف��ت: »ترامپ باید ب��ه صدای مردم 

ع��راق گوش دهد«.»جعفر البط��اط« فرمانده 
پلیس فدرال عراق تعداد تظاهرات کنندگان را 

بیش از یک میلیون نفر تخمین زد. 
»عالء الربیعی« نماینده پارلمان عراق از ائتالف 
س��ائرون در مصاحبه با وبگاه »السومریه نیوز« 
گفت تظاهرات میلیونی امروز پیامی به رئیس  
جمهور آمریکاس��ت مبنی بر اینک��ه »در امور 
داخلی ما دخالت نکن«. همچنین نماینده ویژه 
دولت آمریکا در ائت��الف اصطالحاً ضد داعش 
گفته که تمرکز این ائتالف در عراق محافظت 
از نیروه��ای خود اس��ت. نماینده کمیس��یون 
امنی��ت و دف��اع پارلمان ع��راق از برنامه ریزی 
دول��ت آمریکا ب��رای فعالس��ازی داعش در 5 
استان عراقی با هدف توجیه حضور نظامی اش 
در این کشور خبر داد. عضو فراکسیون »الفتح« 
در پارلمان عراق با اش��اره ب��ه مصوبه پارلمان 
درباره خروج نظامیان آمریکایی از این کش��ور، 
تأکید کرد که اس��تقرار س��امانه دفاع موشکی 
پاتریوت آمری��کا در عراق، نقض حاکمیت این 

کش��ور اس��ت. در همین حال »ش��یخ احمد 
الصافی« نماینده مرجعی��ت عالی دینی عراق 
در خطبه های نماز جمعه در کربالی معلی که 
در صحن مطهر حرم امام حس��ین )ع( برگزار 
ش��د، تصریح ک��رد: مرجعیت ب��ر موضع خود 
مبنی بر ضرورت احت��رام به حاکمیت و ثبات 
تصمیم گیری سیاس��ی و یکپارچگی ارضی و 
مردمی عراق تاکید می کند. برهم صالح رئیس 
جمهور عراق نیز درباره تظاهرات میلیونی ضد 
اش��غالگری آمریکا گفت، عراقی ها بر داش��تن 
کش��وری مستقل که مورد تعرض و تجاوز قرار 
نگیرد، پافشاری می کنند. خبرگزرای رویترز با 
پوش��ش اخبار تظاه��رات میلیونی مردم عراق 
گ��زارش داد، مردم ع��راق در تظاه��رات روز 
جمعه شعار نه به آمریکا، نه به اسرائیل و نه به 
اس��تعمار سر دادند. بسیاری از شبکه های بین 
المللی نتوانس��تند حضور مردم عراق را نادیده 
بگیرند هر چند که سانسور خبری شدیدی را 

اعمال کردند. 
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