
بحری�ن: مردم بحری��ن که از سیاس��ت های رژیم 
آل خلیف��ه به تنگ آمده اند،  در آس��تانه س��الگرد 
انق��اب ۱۴ فوریه در خیابان ه��ا تظاهرات کردند. 
مردم بحری��ن در این تظاهرات تح��ت عنوان »در 
مس��یر پیروزی«، علیه رژی��م آل خلیفه و در رأس 
آن »حمد بن عیسی« پادشاه این کشور شعارهایی 

سرداده و بر ادامه انقاب تاکید کردند.

روس�یه: الوروف گفت پیمان کاهش تس��لیحات 
راهب��ردی باید همچنان پیمانی امن برای مس��کو 
و واش��نگتن باقی بماند. وزیر امور خارجه روس��یه 
گف��ت: این پیمان پ��س از ۵ فوریه ۲۰۲۰ چنانچه 
تمدید نش��ود، دیگر کارآمد نخواهد بود. بر اس��اس 
پیمان اس��تارت نو که س��ال ۲۰۱۱ اجرایی ش��د، 
روس��یه و آمریکا نمی توانند بیش از ۷۰۰ موش��ک 
بالس��تیک قاره پیما، موشک بالستیک قابل پرتاب 
از زیردریای��ی و بمب افکن های راهبردی در اختیار 
داشته باش��ند و تعداد کاهک های هسته ای آن ها 

نیز نباید از ۱۵۵۰ کاهک فراتر رود.

فیلیپین: طبق اعام ریاست جمهوری فیلیپین، با 
فرمان »رودریگو دوترته« رئیس جمهور این کش��ور 
فرمان لغو توافق دوجانبه نظامی مانیل با واشنگتن 
در زمینه حضور نیروهای نظامی آمریکایی را صادر 
کرد.  به موازات تنش ها بر سر اقدام آمریکایی ها در 
عدم صدور روادید سفر برای یک سناتور فیلیپینی، 
مانیل رسما از لغو توافقنامه دفاعی دوجانبه خود با 
واش��نگتن در زمینه حضور نیروهای نظامی آمریکا 

خبر داد.

هند: ترامپ رئیس جمهور آمریکا اوایل اسفند ماه 
به هند س��فر خواهد کرد تا با مقامات این کش��ور 
درباره تقویت روابط راهبردی گفت وگو کند. س��فر 
دو روزه ترام��پ به هند در روزهای ۲۴ و ۲۵ فوریه 
)۵ و 6 اس��فند( انجام خواهد ش��د و در این س��فر 
وی از ش��هرهای »دهلی نو« و »احمد آباد« دیدن 
خواه��د کرد. مناب��ع مطلع هندی از نهایی ش��دن 
خری��د ۲.6 میلیارد دالر تجهیزات جنگی از آمریکا 

خبر داده اند.

ک�ره ش�مالی: در گ��زارش 6۷صفح��ه  ای جدید 
س��ازمان ملل آمده اس��ت که کره شمالی در سال 
۲۰۱۹ برنامه های اتمی و موش��کی خود را توسعه 
داد و تحریم ه��ای تحمیلی را نی��ز دور زد. گزارش 
جدید 6۷ صفحه ای س��ازمان ملل متحد، بر تداوم 
برنامه موش��کی و اتمی کره شمالی در سال ۲۰۱۹ 

حکایت دارد.

ذرهبین

روهینگیایی ها همچنان در بحران 
در پی غرق ش��دن ی��ک قایق حام��ل پناهجویان 
روهینگیایی مسلمان در آب های ساحلی بنگادش، 
دست کم ۱۴ نفر کشته شدند و حدود هفتاد نفر به 

وسیله نیرو های امدادی نجات یافتند.
مقام��ات محل��ی در بن��گادش با اع��ام این خبر 
تصری��ح کردند که پناهجویان حادثه دیده قرار بود 
با قایق از بنگادش راهی مالزی شوند. در حالی که 
عملیات امداد و نجات همچنان در آب های مشرف 
به جزیره س��نت مارتین واقع در خلیج بنگال ادامه 
دارد فرمانده گارد س��احلی بن��گادش اعام کرده 
ک��ه هفتاد نفر در جریان ای��ن عملیات زنده از آب 
بیرون آورده شده و دست کم چهارده نفر نیز جان 
خود از دس��ت داده اند.ش��مار زیادی از شهروندان 
روهینگیای میانمار که به دلیل خش��ونت توس��ط 
مقامات محلی از این کشور گریخته و به بنگادش 
پناه آورده اند برای گریز از فقر و فاکت و ش��رایط 
دش��واری که در اردوگاه های بنگادش با آن دست 
و پنجه نرم می کنند راهی کشور مالزی می شوند تا 
در آنجا زندگی بهتری را جس��تجو کنند.سخنگوی 
گارد ساحلی بنگادش نیز گفته که دو قایق بزرگ 
حامل پناهجویان مس��لمان روهینگیا دوشنبه شب 
س��واحل منطقه »بازار کاکس« را به مقصد مالزی 

ترک کردند.
به گفته مقامات محلی سفر پناهجویان روهینگیایی 
به س��وی مالزی عموما از س��وی قاچاقچیان انسان 
تدارک و برنامه ریزی می شود. شمار افراد روهینگیا 
که س��ال ۲۰۱۵ از بن��گادش و میانمار گریخته و 
تاش کرده اند خود را به کش��ور های تایلند، مالزی 
ی��ا اندونزی برس��انند حدود ۲۵ ه��زار نفر گزارش 
ش��ده است. گفته می شود که صد ها تن نیز در این 
می��ان بر اثر حوادث مختلف در جریان س��فر جان 

باخته اند.

نیمچهگزارش

گام هایی برای استقالل اسکاتلند
»نیکا استرجن« وزیر اول اسکاتلند اعام کرد که این کشور گام هائی را در 
زمینه برگزاری دوباره همه پرسی استقال برداشته است.وزیر اول اسکاتلند 
در این باره گفت: با توجه به وعده  ای که به مردم اسکاتلند داده  ایم، باید در 
خصوص فرایند برگزاری همه پرسی با دولت بریتانیا به توافق برسیم.»نیکا 
اس��ترجن« در این باره افزود: گام های الزم را برای برگزاری قانونی این همه  
پرسی برمی  داریم تا نتایج آن در داخل و همچنین از سوی جامعه بین  الملل مورد 
قبول واقع ش��ود.این در حالیس��ت که »نیکا استرجن« وزیر اول اسکاتلند تا کنون 
چند بار اعام کرد که دولتش به زودی طرح قانونی برگزاری همه پرس��ی استقال 
از انگلیس را ارائه خواهد کرد.گفتنی است، اسکاتلندی ها در همه پرسی سال ۲۰۱۴ 
با استقال از بریتانیا مخالفت کردند. آنها در همه پرسی برگزیت نیز با اکثریت قاطع 

با خروج لندن از اتحادیه اروپا مخالفت کرده بودند.

 روابط امان و دمشق تاریخی است
رئیس پارلمان اردن تاکید کرد که این نهاد نقش اساس��ی را در حمایت از 
روابط اردن و س��وریه ایفا کرده و می کند. عاط��ف الطراونه، رئیس پارلمان 
اردن در مصاحبه با اسپوتنیک گفت که پارلمان اردن کانالی است که امان 
از طریق آن تاش کرده اس��ت پل های ارتباطی را با سوریه بگشاید که این 
امر با س��فر یک هیات پارلمانی به س��وریه بعد از بازگشایی گذرگاه نصیب در 
سال ۲۰۱۸ آغاز شد و این ارتباطات با دعوت رئیس پارلمان اردن از رئیس پارلمان 
س��وریه برای حضور در کنفرانس بین المجالس عربی در امان تقویت گش��ت. وی 
ادامه داد: در گذشته نیز اعام کرده بودم که روابط سوریه و اردن قطع نشده است 
و ما روابط تاریخی با برادران س��وری خود داریم، پارلمان اردن مس��ئولیت نزدیک 
کردن دیدگاه ها و إعمال فش��ار برای گشودن کانال های منافع اقتصادی و اجتماعی 

متقابل را برعهده گرفته است.

ترامپ مزد خدمات اروپا را داد
دونالد ترامپ در سخنرانی خود در جمع فرماندهان آمریکایی در کاخ سفید 
درباره اتحادیه اروپا، ناتو، تس��لیحات هسته ای و همچنین مسائل سیاسی و 
اقتصادی داخلی آمریکا صحبت کرد.رییس جمهور آمریکا درباره ناتو مدعی 
ش��د که پیش از ریاست جمهوری او این اتحاد در حال سقوط بود و با روی 
کار آمدن او و متقاعد کردن دیگر کشورهای عضو برای مشارکت مالی بیشتر، 
ناتو را از آن وضعیت نجات داد.او همچنین گفت که یکی از "دالیل اولیه" تش��کیل 
اتحادیه اروپا این بوده اس��ت که کش��ورهای عضو آن بتوانند از آمریکا انتقاد کنند 
و به آن بتازند! رییس جمهور آمریکا مدعی ش��د، این کشور "قدرتمندترین نیروی 
هسته ای جهان" را ایجاد خواهد کرد. او در این خصوص بیان کرد: اکنون روسیه و 
چین همزمان با یکدیگر خواس��تار مذاکره با ما برای متوقف کردن هزینه میلیاردها 

دالر برای تسلیحات هسته ای هستند.

علی تتماج 

ترکیه طی هفته های اخیر بر ش��دت حماتش به س��وریه 
اف��زوده و حت��ی ادعای اق��دام نظامی گس��ترده علیه این 
کشور را مطرح می س��ازد. آنکارا بر این ادعاست که خاک 
س��وریه زمین کردهای ترکیه ای همچون پ. ک.ک شده 
و ترکیه برای مقابله با آنها اقدام نظامی در خاک س��وریه 
را اجرا می کن��د. این ادعا در صورتی مطرح می ش��ود که 
ش��واهد امر نش��ان می دهد آنکارا از یک در حال حمایت 
از معارض��ان و تروریس��ت هایی اس��ت که علی��ه مردم و 
نظام س��وریه س��اح دس��ت گرفته و امنیت و یکپارچگی 

این کش��ور را تهدید می کنند و از س��وی دیگر ترکیه در 
ح��ال جابه جایی جمعیتی در برخی مناطق تحت اش��غال 
اس��ت که ابهامات بسیاری را در صداقت رفتاری ترکیه به 
همراه داش��ته است. اقدامات ترکیه با هر عنوان و بهانه ای 
که صورت گرفته باش��د یک نکته مه��م دارد و آن گرفتار 
آمدن این کش��ور در بازی بحران س��از آمریکاست که در 
قالب پروژه منطقه ای آمریکا اجرا می شود. در سال ۱3۸۷ 
وزی��ر خارجه وقت بحرین طرحی را مطرح منبی بر اینکه 
ائتافی از کش��ورهای عربی، ترکیه و رژیم صهیونیستی با 
هدایت و محوریت  آمریکا برای امنیت منطقه اقدام نمایند. 
پس از آن نیز هیاری کلینتون در حالی که س��مت وزیر 
خارج��ه آمریکا در دوره اول ریاس��ت جمهوری اوباما را بر 
عهده داش��ت از چتر امنیتی برای منطقه سخن گفت که 
همین ترکیب را ش��امل می ش��د و البته با ادعای تقویت 

توان نظامی و اطاعاتی آنها. 

در طی این سالها تحوالت منطقه نشان می دهد که کشوری 
مانند ترکیه که داعیه دار حمایت از فلس��طین و کمک به 
امنیت منطقه با محوریت مقابله با رژیم صهیونیستی است 
بارها گرفتار سناریوی مذکور شده است که نمود آن را در 
عملکرد آنکارا در قبال س��وریه و عراق می توان مش��اهده 
کرد. در مقطع کنونی نیز مش��ابه این س��ناریو خواسته یا 
ناخواسته از س��وی ترکیه در حال اجراست. پروژه آمریکا 
حفظ و گس��ترش بحران در عراق و سوریه است تا حضور 
نظامی خود را حفظ نمای��د. آمریکایی ها با حضور نظامی 
و اقدامات��ی همچ��ون ترور س��ردار س��لیمانی و ابومهدی 
المهندس مس��قتیما س��ناریو ایجاد و اس��تمرار بحران در 

منطقه را اجرا کرده اند و ادامه می دهند. 
همزم��ان با ای��ن تحرکات رژیم صهیونیس��تی بر ش��دت 
تجاوزات به خاک س��وریه افزوده در حالی که پیش از این 
نیز متهم به اقدام نظامی علیه پایگاه های نیروهای مردمی 

عراق شده بود. 
کش��ورهای عربی نظیر عربس��تان، ام��ارات و بحرین نیز 
همچون گذشته تامین نیروهای تروریست و نیز هزینه های 

آمریکا و صهیونیست ها را پرداخت می کنند. 
نکته مهم آنکه ترکیه خواسته یا ناخواسته با اقدام نظامی 
علیه سوریه عما در مسیر طرح آمریکایی، صهیونیست ها 
و ارتجاع عربی گام بر می دارد و تبدیل به همان ضلع سوم 
مثلث امنیتی آمریکایی) ارتجاع عربی، رژیم صهیونیستی 

و ترکیه( شده است.
رویک��ردی ک��ه تجربه نش��ان داده دس��تاوردی برای این 
کش��ور نخواهد داش��ت و در نهایت این ترکیه است که به 
خاطر اعتماد به آمریکا متضرر خواهد ش��د چنانکه آمریکا 
همچنان حاضر به پذیرش اس��تقال ترکیه در خرید اس 
۴۰۰ نبوده و همچنان از استرداد گولن دشمن شماره یک 

اردوغان به آنکارا خودداری می کند. 

یادداشت

محم��د علی الحوث��ی عضو دفتر سیاس��ی جنبش انصار 
اهلل یمن تش��دید حمات ائتاف س��عودی و مزدورانش 
به ش��هرها و مناطق مختلف اس��تان الحدیده را نش��انه 
فروپاش��ی تواف��ق س��وئد و پایبند نبودن ب��ه آتش بس 

توصیف کرد.
عضو شورای سیاسی انصار اهلل یمن تاکید کرد که حمات 
روزها و ساعات اخیر ائتاف متجاوز عربی و مزدورانش به 
الحدیده بیش از پیش فروپاشی توافق آتش بس در الحدیده  
را ثابت کرد. »محمد علی الحوثی« گفت: »دشمن متجاوز 
و مزدورانش با مانع تراشی ،بس��یج نیرو، حمات هوایی و 
زمینی بی امان و اقدامات نظامی در الحدیده ثابت کردند 
که نس��بت به توافق استکهلم جدی نبوده و به آن پایبند 
نیس��تند. اس��تان الحدیده یمن در بیست و چهار ساعت 
گذشته ش��اهد حمات بی امان نیروهای ائتاف سعودی 
بوده است.مزدوران ائتاف سعودی شامگاه دوشنبه با چهار 
فروند موشک کاتیوشا بازار الحلقه در منطقه مسکونی» ۷ 
ژوئن « را هدف گرفتند.منطقه الجبلیه در شهر »التحیتا« 
در اس��تان الحدیده هم هدف بمباران ش��دید ساح های 
سنگین و متوس��ط نیروهای ائتاف سعودی قرار داشت. 
روستای »الش��عب« و دیگر مناطق مس��کونی در شمال 
»حیس« در اس��تان الحدیده هم شاهد پرتاب ۲۲ گلوله 

خمپاره بود. توپخانه متجاوزان و مزدوران س��عودی هم با 
۲۷ گلوله خمپاره غرب ش��هر التحیتا را هدف گرفتند با 
خساراتی به خانه ها و اموال مردم آنجا همراه شد. نیروهای 
متجاوز با 3 فروند موش��ک کاتیوشا به حاره الضبیانی در 
منطقه ۷ژوئن حمله کردند.توپخانه و ساح های سنگین و 
متوسط نیروهای متجاوز نقاط پراکنده از منطقه مسکونی 
۷ژوئن و خیابان الخمس��ین را در ۲۴ ساعت گذشته زیر 

حمات بی وقفه خود گرفته اند. 
خانه ه��ای م��ردم در جنوب و ش��رق ش��هر الدیهمی نیز 
همچن��ان از حمات م��زدوران ائتاف س��عودی در امان 
نیس��ت. رئیس تاسیس��ات نفت��ی الحدیده یم��ن هم در 
گفت وگو با شبکه المسیره از سکوت سازمان ملل در قبال 
تجاوزهای ائتاف س��عودی و مانع تراش��ی های آن برای 

رسیدن کشتی های نفتی به الحدیده  ابراز تعجب کرد. 
در این میان شماری از فعاالن اسپانیایی در بندر بیلبائوی 
اس��پانیا به پهلو گیری کشتی عربس��تانی برای بارگیری 
ساح اعتراض کردند. از سوی دیگر یک وبگاه یمنی اعام 
ک��رد، بر خاف برخی ادعاها درباره پایان حضور نیروهای 
القاعده در یمن، عربس��تان س��عودی برای اهداف خاص 
خود نیروهای این گروه تروریستی را دوباره به کار گرفته  

است. 

توافق سوئد درباره یمن در آستانه فروپاشی 
 هواپیم��ای جاسوس��ی مذک��ور نه با حمل��ه طالبان که 
ب��ه دلیل نقص فن��ی مجبور به فرود اضطراری ش��ده و 
نیروه��ای طالبان پس از اطاع از این موضوع به س��مت 
آن حرکت کرده و با سرنش��ینان آن درگیر می شوند که 
دس��ت کم دو نیروی آمریکایی به هاکت رسیده و بقیه 

در اسارت طالبان به سر می برند.
 س��اعت ۱3:۱۵ دوش��نبه دو هفت��ه پی��ش هواپیمای 
جاسوس��ی E۱۱A متعل��ق به ارتش آمریکا در اس��تان 
غزنی افغانس��تان س��قوط ک��رد و پنتاگون ب��ه صورت 
تعجب آوری با س��کوت 6 س��اعته نهایتا پذیرفت که این 
هواپیما متعلق به ارتش این کشور بوده است. با گذشت 
دو هفت��ه از این حادثه اما؛ هنوز آمریکایی ها هیچ روایت 
رسمی از چیستی، چرایی و چگونگی سقوط این هواپیما 
و هویت مجموعه سرنشینان آن منتشر نکرده اند.این در 
حالی است که همان موقع »ذبیح اهلل مجاهد« سخنگوی 
طالبان، ضمن طرح این ادعا که هواپیمای نظامی آمریکا 
از سوی این گروه ساقط شده، از حضور افسران بلندپایه 
س��ازمان اطاعات مرکزی آمری��کا )CIA( در این پرواز 
و کش��ته ش��دن آنها خبر داد. اطاع رسانی قطره چکانی 
و هم��راه با تاخیر پنتاگ��ون در م��ورد ماهیت و هویت 
سرنش��ینان این پرواز موجب ش��د که ظن پنهان کاری 

آمریکا در این خصوص تقویت ش��ود. بر همین اس��اس 
به نظر می رسد؛ اس��ارت این افراد که ظاهرا از کارکنان 
بلندپایه س��ازمان س��یا هم هس��تند، به ب��رگ برنده ای 
برای طالبان در فرآیند مذاک��رات با آمریکایی ها تبدیل 
شده اس��ت. در این میان سهیل شاهین سخنگوی دفتر 
سیاس��ی طالبان در قط��ر گفت اعضای دفتر سیاس��ی 
طالب��ان از جمله ماب��رادر با وزیر ام��ور خارجه قطر و 
زلمی خلی��ل زاد مذاکره کننده آمریکا درباره روند صلح 
گفتگو کردند. شاهین بدون اشاره به جزئیات این گفتگو 
خاطرنشان کرد: برخی مسایل مهم و گام های بعدی در 

روند صلح مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در همین حال وزارت کش��ور افغانس��تان اعام کرد که 
در نتیج��ه انفجار در نزدیکی دانش��گاه نظامی مارش��ال 
فهیم کابل ۵ نفر کش��ته و ۱۱ تن دیگر زخمی ش��دند.

به گفته وزارت کش��ور افغانس��تان، کشته شده ها شامل 
۲ غیر نظامی و 3 س��رباز ارتش افغانس��تان هس��تند و 
۱۰ س��رباز ارتش و یک غیر نظامی مشمول زخمی های 
این رویداد هس��تند. نکته قابل توجه آنکه کرزی رییس 
جمهور پیش��ین افغانس��تان در واکنش به اظهارات جو 
بایدن، آن را ادامه تاش های آمریکا برای تضعیف اتحاد 

مردم افغانستان خواند.

سرنشینان هواپیمای جاسوسی آمریکا در اسارت طالبان

مذاکرات روسیه و ترکیه درباره ادلب ناکام ماند 

 اصرار آنکارا بر ماندن
در دنده بحران سازی 

گویی ترکیه حاضر به پایین آمدن از دنده بحرا ن س��ازی و 
گرفتار بودن در بازی آمریکایی نیس��ت چنانکه همزمان با 
افزایش تنش در ش��مال غرب س��وریه، تیم مذاکره کننده 
روس��یه بدون هیچ توافقی درباره »ادلب« س��وریه، ترکیه 

را ترک کرد.

به گفته یک منبع آگاه دیپلماتیک تُرکیه، یک هیأت روس 
که برای رایزنی درباره عملیات نیروهای ارتش س��وریه در 
»ادلب« واقع در شمال غرب سوریه با مقامات ترکیه به این 
کشور سفر کرده بود، بدون هیچ توافقی، ترکیه را ترک کرد.
پس از آنکه ترکیه ادعا کرد با حمله نیروهای ارتش سوریه، 
هش��ت نظامی ترک کشته شده اند و به همین دلیل دمشق 
را به اقدام تافی جویانه تهدید کرد، یک هیأت روس، شنبه 
گذش��ته وارد آنکارا ش��د. »الکس��اندر الورنتیف« فرستاده 
ویژه روسیه به س��وریه و »سرگئی ورشینین« معاون وزیر 
خارجه و شماری از نمایندگان وزارت دفاع روسیه از جمله 

ش��خصیت هایی بودند که در این هیأت حضور داش��تند.به 
نوش��ته »العربی الجدی��د«، در حالی که مقامات مس��ئول 
ترکیه و روس��یه هنوز در حال مذاکره درباره این مس��ئله 
بودن��د، ترکیه ادعا کرد که دومین حمله نیز علیه نیروهای 
آن در منطقه »تفتناز« در ادلب صورت گرفته و پنج سرباز 
تُرک کش��ته ش��دند. »مولود چاووش اوغلو« وزیر خارجه 
ترکیه نیز تایید کرد که مقامات مس��ئول روسیه، روز شنبه 
مذاکرات��ی را در وزارت خارجه ترکیه انجام دادند و درباره 
برگزاری نشستی مجدد در روز دوشنبه شنبه توافق کردند. 
اما ظاهرا این رایزنی ها که با مشاور »رجب طیب اردوغان« 

رئیس جمه��ور ترکیه نیز ادامه داش��ت، بی حاصل به پایان 
رسید. ریاس��ت جمهوری ترکیه نیز اعام کرد که آنکارا به 
مسکو اباغ کرده که باید، فورا حمات علیه مقرهای ترکیه 
در شمال غرب سوریه به پایان رسد و چنین حماتی بدون 
پاس��خ نخواهد ماند.  آنکارا در حالی در روزهای اخیر بارها  
به دمش��ق درباره حمله به نیروهای ترکیه ای که به صورت 
غیرقانونی در س��وریه حضور دارند، هش��دار داده است که 
نیروهای ارتش سوریه پیشروی های گسترده و چشمگیری 
در ادلب که آخرین پناهگاه تروریست های »جبهه النصره« 
است، دارند و آنکارا به شدت از این مسئله ناراضی است.  

گزارش

مراسم اربعین س��رداران مقاومت سپهبد قاسم سلیمانی و 
ابومهدی المهندس نایب رئیس حشدالشعبی و همرزمانشان 
دیروز با حضور مردم و مسئوالن عراقی در حالی برگزار شد 
ک��ه همگان بر اصل اخراج آمریکا و پایان دادن به اش��غال 

کشورشان تاکید کردند. 
رئیس ستاد ارتش عراق در مراسم اربعین شهدای مقاومت، 
ارتش را پیرو دستورات مرجعیت و نیروهای آن را سربازان 
راه شهادت توصیف کرد. سرلشکر ستاد »عثمان الغانمی« 
رئیس س��تاد ارتش عراق در مراس��م بزرگداش��ت اربعین 
ش��هدای مقاومت، که با حض��ور »فالح الفی��اض«  رئیس 
سازمان »الحشد الشعبی«، »هادی العامری« رئیس ائتاف 
»الفتح« و رئیس سازمان بدر و شماری از مقامات سیاسی 

و نظامی کشور برگزارشد، سخنرانی کرد.
وی تصری��ح کرد: مایه افتخار من اس��ت که به نمایندگی از 
ارت��ش عراق، در جمع حاض��ران عزادار این مراس��م حضور 
دارم. برای کس��انی ک��ه از ما در این مراس��م حضور دارند و 
گرانبهاترین دارایی خود را در راه عراق می دهند، می گوییم: 
»آنها پیشرو هس��تند و ما پیرو آنهاییم«؛ تا وطن ما سربلند 
باقی بماند و پرچم عراق برافراشته باشد و مرزها در سایه کلیه 

تنش های کنونی کشور، مصون بماند.رئیس ستاد ارتش عراق 
افزود: شهید »ابومهدی المهندس« و سایر فرماندهان شهید 
نقش بزرگ و موثری در جنگ با داعش و شکست آن داشتند 
و دستهای آنها در طول جنگ با داعش، همواره بر روی ماشه 
بود و ما آنها را این گونه به یاد می آوریم. شهید المهندس یک 
سرباز اصیل و به تمام معنا، مرد، فداکار و ایثارگر بود. الغانمی 
افزود: با وجود کلیه تنش هایی که کشور در حال حاضر با آنها 

مواجه است، مرزها همچنان حفظ خواهند شد. 
اگر فداکاری های ش��هدا نبود، عراق ب��ه جایگاه  منطقه ای 
و بین الملل��ی و عربی خود بازنمی گش��ت. نکته قابل توجه 
آنکه نماینده ائتاف س��ائرون ع��راق اعام کرد که تنها در 
صورتی ک��ه دولت جدید طرح اخراج نظامیان آمریکایی را 
اجرایی کند، رأی اعتماد خواهد گرفت.  »س��ام الشمری« 
عض��و پارلمان ع��راق از ائتاف »س��ائرون« گفت که اغلب 
فراکس��یون های سیاس��ی بر موضع خود مبنی بر ضرورت 
اخ��راج نیروهای خارجی به وی��ژه آمریکایی از خاک عراق 
اصرار دارند. در همین حال س��ازمان الحشد الشعبی عراق 
در آس��تانه برگزاری مراسم چهلم نایب رئیس این سازمان 
که در حمل��ه پهپادی آمریکا به ش��هادت رس��ید، آدمک 

رئیس جمهور این کشور را در بغداد به چوبه های دار آویخت. 
در یادبود چهلمین روز ش��هادت س��ردار قاسم سلیمانی و 
ابومهدی المهندس، گردان های حزب اهلل عراق تاکید کرد 
حق واکنش به این اقدام و اخراج نیرو های اشغالگر از عراق 
را برای خود محفوظ می شمارد. نکته دیگر آنکه سفر هفته 
گذشته ژنرال مکنزی فرمانده نیروهای تروریستی سنتکام 
به عراق برای اخذ مجوز انتقال س��امانه های ضد موش��کی 

پاتریوت به این کشور با ناکامی همراه بود. 
دول��ت عراق تاکنون ضمن عدم ص��دور مجوز برای انتقال 
این س��امانه ها به خاک این کش��ور با تصمیم امریکا برای 

استقرار س��امانه های پاتریوت در پایگاههای عین االسد و 
الحریر مخالفت کرده اس��ت. در ای��ن میان یکی از رهبران 
ائتاف »دولة القانون« عراق گفت که ش��رکت های امنیتی 
وابس��ته به س��فارت آمریکا، عامل قتل تظاهرات کنندگان 
عراقی هس��تند. »حیدر الامی« به شبکه خبری »العهد« 
گفت که »ش��رکت های امنیتی وابس��ته به سفارت آمریکا، 
تظاهرات کنندگان ]عراقی[ را به قتل رس��اندند«. از سوی 
دیگر س��خنگوی دفتر سیاس��ی جنبش عصائب اهل الحق 
عراق، باقی ماندن نیروهای آمریکایی در منطقه کردس��تان 

عراق را در راستای توطئه تجزیه این کشور دانست.

بازی در ائتالف بحران 
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برچیدن سفره اشغالگری آمریکا 
ملت و مسئوالن عراقی در یادبود چهلمین روز شهدای مقاومت تاکید کردند


