
ونزوئال: رئیس جمهور ونزوئال دستور تعطیلی همه 
نهادها و سازمانهای پایتخت و برخی مناطق دیگر، 
به جز خدمات ضروری مانند س��ازمانهای درمانی و 
بهداش��تی، را صادر کرد. »نیکالس مادورو« رئیس 
جمه��وری ونزوئال ب��رای مقابله با ش��یوع ویروس 
کرونا در این کش��ور ضمن اعالم شرایط اضطراری، 
اقدام��ات مح��دود کنن��ده ای از جمل��ه ممنوعیت 
تجمعات و تعلیق پروازهای هوایی به اروپا و برخی 

کشورهای همسایه از جمله کلمبیا اعمال کرد. 

پاکستان: »عارف علوی« رئیس جمهور پاکستان 
دب��روز به چین س��فر کرد. این اولین س��فر علوی 
به چین از زمان ریاس��ت جمهوری وی محس��وب 
می ش��ود. وزارت ام��ور خارجه پاکس��تان با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد »«علوی در جریان سفر به پکن 
با مردم و دولت چین به دلیل ش��یوع ویروس کرونا 

ابراز همبستگی خواهد کرد.

لبنان: جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی حریم 
هوایی لبنان را از مناطق التفاح، صیدا، جزین و خیام 
المرجعیون نقض کردند.رژیم صهیونیستی در شرایط 
مختلف اقدام به نقض حریم هوایی دریایی و زمینی 
لبنان می کند. این در حالی است که مسئوالن لبنانی 
بارها به مجامع بین المللی در خصوص این تجاوزات 

صهیونیست ها شکایت کرده اند.

سودان: دولت موقت س��ودان که رئیس آن اخیرا 
با نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی دیدار کرده بود، 
اجازه پروازهای تجاری به مقصد س��رزمین اشغالی 
از طریق آس��مان س��ودان را صادر ک��رد. روزنامه 
صهیونیس��تی »یدیعوت آحارونوت« در گزارش��ی 
نوش��ت که دولت س��ودان ب��رای نخس��تین بار به 
ش��رکت هواپیمایی »التام« آمریکای جنوبی اجازه 
داده ت��ا پروازهای خود از مبدأ و مقصد س��رزمین 

اشغالی را از آسمان سودان انجام دهد.

آمری�کا: ترام��پ با متهم کردن آف ب��ی آی به گم 
کردن عمدی ش��واهد بی گناه ب��ودن مایکل فلین، 
مشاور امنیت ملی پیشین کاخ سفید، خواستار عفو 
کامل او ش��د.»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 
اعالم کرد به دنبال دریافت عفو کامل برای »مایکل 

فلین« اولین مشاور امنیت ملی خود است. 

یورش نظامیان هند به مسلمانان کشمیر 
همزمان با س��رکوب مسلمانان به بهانه قانون جدید 
تابعیت از سوی دولتمردان و رادیکال های هندو، در 
تازه ترین یورش سربازان هندی به مسلمانان مظلوم 
کشمیری ۴ جوان بر اثر شلیک گلوله جان باختند.

 نظامیان هندی ضمن ی��ورش به منطقه یوتریگام 
در کش��میر اش��غالی اقدام به تفتیش خانه به خانه 
کردند.در جریان این عملیات هزاران نظامی هندی 
تمام منطقه را محاصره و تمام منازلی را که به زعم 
خ��ود مش��کوک می یافتند تخریب کردن��د.در این 
عملیات ۴ جوان مس��لمان کشمیری بر اثر اصابت 
گلوله جان خود را از دست دادند. به دنبال این اقدام 
مردم کشمیر با شکستن حکومت نظامی 200روزه 
هند دست به برگزاری تظاهرات زدند.از سوی دیگر 
دادگاه��ی در کش��میر علیه برخ��ی آزادی خواهان 
نظیر یاس��ین ملک تش��کیل پرونده داده آنها را به 
ارت��کاب جرائمی در 30 س��ال پی��ش متهم کرد.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که هند تالش 
می کند با متهم کردن افرادی نظیر یاسین ملک به 
جرائم تاریخی مدت بازداشت آنها را افزایش دهد و 
مانع اوج گیری اعتراضات ش��ود. هند 7 ماه پیش با 
لغو خودمختاری کش��میر به صورت یک طرفه با زیر 
پا گذاش��تن معاهده های قبلی این منطقه را رسماً 
اشغال کرد. نظامیان هندی طی 3 دهه اخیر بیش 
از 100 ه��زار کش��میری را کش��ته و 10 هزار نفر 
را نی��ز مفقوداالثر کرده اند.  الزم به ذکر اس��ت در 
پی اعتراض ش��دید نمایندگان حزب کانگریس به 
کش��تار بی رحمانه مس��لمانان طی یک هفته اخیر 
پارلم��ان این کش��ور صحنه درگی��ری نمایندگان 
ش��ده باز هم به تعویق افتاد.در پی کش��ته ش��دن 
بیش از 50 مس��لمان بر اثر حمله نظامیان هندی 
و هندوهای افراط گرا نمایندگان حزب کانگریس و 
دیگر احزاب اپوزیس��یون به شدت از دولت دهلی نو 
انتقاد کردند. به دنب��ال انتقاد تند نمایندگان حزب 
کانگریس از سیاس��ت های دول��ت، درگیری لفظی 
بین نمایندگان دو طرف آغاز ش��د و رئیس پارلمان 
ب��رای کنترل اوضاع برای چندمین بار مجبور ش��د 

جلسه را به تعویق بیندازد.

نیمچه گزارش

تحریم ها یک فرصت بود
پوتین گفت ما درنتیجه تحریم های خارجی 50 میلیارد دالر زیان دیدیم اما 
توانستیم با توسل به ابزار های مختلف از جمله جایگزین کردن واردات این 

زیان ها را خنثی و جبران کنیم.
رئیس جمهور روس��یه در مصاحبه با خبرگزاری ایتارتاس تاکید کرد مسکو 
درنتیجه تحریم های خارجی حدود 50 میلیارد دالر زیان دید اما توانس��ته با 
توس��ل به ابزار های مختلف از جمله جایگزین ک��ردن واردات این زیان ها را خنثی 
و جبران کند. این زیان قابل توجهی اس��ت، اما تحریم ها س��بب ش��د ما از مغز های 
خود اس��تفاده کنیم. روس��یه بر جایگزین کردن واردات متمرکز ش��ده و شروع به 
تولی��د اقالم و فن آوری هایی کرده که ما قب��ال تولید نمی کردیم یا آن ها را فراموش 
کرده بودیم. ما همه این فرآیند را بازیابی کرده ایم و بی ش��ک در حال بهره مندی از 

مزایای آن هستیم. 

اقدامات مرگ بار مزدوران سعودی در جنوب یمن 
وزارت بهداش��ت دولت نجات ملی یمن از افزای��ش پروازها از فرودگاه های 
عدن و س��یئون در جنوب یمن انتقاد ک��رد و گفت، اینگونه اقدامات دولت 
ه��ادی با توجه به ش��یوع کرونا عواقب وخیمی دارد. » یوس��ف الحاضری« 
س��خنگوی وزارت بهداش��ت دولت نج��ات ملی یمن در صنع��اء اعالم کرد، 
اقدامات کورکورانه دولت »عبد ربه منصور هادی« در مواجهه با ویروس کرونا 
عواقبی وخیم دارد که هیچ کس در یمن از آن در امان نخواهد بود.بر اساس گزارش 
ش��بکه »المیادین«، وی گفت: دولت هادی بار دیگ��ر در حال انتقال مرگ به یمن 
است و این بار از طریق کرونا این کار را انجام می دهد.الحاضری تصریح کرد، دولت 
هادی که کنترل فرودگاه های »عدن« و »س��یئون« )در جنوب یمن( را در اختیار 
دارد تعداد پرواز ها از مصر و اردن را به پنج پرواز افزایش داده و در سایه شیوع کرونا 

در برهه فعلی، این اقدامی خطرناک است. 

ژست آزادی خواهانه اشغالگر سوریه 
ترکیه که ماه هاست ادلب بخشی از خاک سوریه را اشغال کرده، در بیانیه ای 
به مناس��بت ششمین سالگرد الحاق منطقه شبه جزیره کریمه به روسیه در 
ژستی آزادی خواهانه اعالم کرد، آنکارا این »اشغالگری« مسکو را به رسمیت 
نخواهد ش��ناخت.وزارت خارجه ترکیه در ادام��ه مخالفت های آنکارا با آنچه 
»اشغالگری« مس��کو در قبال الحاق منطقه کریمه به روسیه می خواند، امروز 
دوش��نبه با صدور بیانیه موضع ترکیه درباره این موضوع را تکرار کرد. وزارت خارجه 
ترکیه به مناس��بت »شش��مین س��الگرد الحاق غیرقانونی کریمه به روسیه« بر لزوم 
»پایان اشغالگری« در این منطقه و احترام گذاشتن به تمامیت ارضی اوکراین تاکید 
کرد.در این بیانیه آمده است: »ترکیه و جامعه بین المللی الحاق غیرقانونی جمهوری 
خودمختار کریمه اوکراین توسط فدراسیون روسیه را به رسمیت نمی شناسد، اقدامی 

که ۶ سال قبل بعد از یک همه پرسی غیرقانونی پی ریزی شد«. 

اوی��ل فروردین م��اه 139۴ بود که عربس��تان ب��ا ادعای 
تش��کیل ادتالفی برای حمایت از یکپارچگی یمن و مقابله 
با تروریس��م جنگی سراسری را علیه این کشور آغاز کرد. 
اکنون این جنگ وارد شش��مین سال شده است در حالی 
که روند تحوالت چند نکته قابل توجه را نش��ان می دهد. 
عربس��تان در حالی ادعای اقدام ب��رای یکپارچگی یمن را 
س��ر می داد که عمال با بره��م زدن توافقات صلح و عدالت 
میان گروه های یمنی و حمایت از دولت مس��تعفی منصور 
های این وحدت را بر هم زد و با جنگی سراس��ری یمن را 

به سمت تجزیه پیش برد.
 اکن��ون یمن گرفتار رقابت امارات و عربس��تان اس��ت که 
ب��رای تجزیه این کش��ور تقال می کنند. در ح��وزه مبارزه 
با تروریس��م نیز از یک سو عربس��تان رسما به حمایت از 
القاع��ده ای در یمن پرداخت که جهان آنها را تروریس��ت 
می نامد و از سوی دیگر ادعای تروریستی بودن انصارللهی 
را س��ر داد که مل��ت یمن تمام قد در کن��ار انصاراهلل قرار 
دارد و حتی مذاکرات س��ازمات ملل برای صلح در یمن با 
انص��اراهلل به عنوان نماینده ملت یمن صورت می گیرد. در 
همین حال عربس��تان در حالی ادعای ایجاد ائتالف را سر 
می داد که اکنون تنها امارات و بحرین در این لیست مانده 
و مزدورانی که از کشورهای آفریقایی اجیر شده اند. البته 
حضور کشورهای غربی بویژه آمریکا، انگلیس و فرانسه در 
قالب مستشاری و فروش��ندگان تسلیحات به سعودی در 

این کش��تار سراس��ری را نمی توان نادیده گرفت. نام رژیم 
صهیونیستی را نیز باید به این لیست افزود.

 در کنار این مباحث در ارزیابی روند تحوالت این سالها دو 
نکته دیگر قابل توجه اس��ت. نخست دستاوردهای سعودی 
اس��ت که به اذعان جهانیان بیش از آنکه در حوزه نظامی و 
میدانی کارکردی داش��ته باشد در کشتار دهها هزار یمنی، 
ایجاد قحطی و گرس��نگی برای 20 میلی��ون یمنی، ایجاد 
بحران انسانی در یمن، ویران سازی زیرساختها و خانه ها این 
دستاوردها ثبت شده است. در نقطه مقابل ارتش و نیروهای 
مردمی یمن که از پش��توانه مردم برخوردار هستند در این 
سالها توانسته اند موازنه وحشت را به نفع خود تغییر دهند و 

به عبارتی قاعده چشم در برابر چشم را اجرا سازند. 
هدف قرار دادن آرامکو بزرگ ترین پاالیشگاه نفتی سعودی 
و نیز دست یابی به توان موشکی و پهپادی بخش دیگری 

از دستاوردهای یمنی ها در این سالها بوده است. به اذعان 
جهانیان مقاومت سراس��ری یمنی ها موجب شده تا عمال 
عربستان شکس��تی سنگین را در این جنگ متحمل شود 
که صرفا با فضاسازی رس��انه ای آن را پنهان می سازد. در 
این میان عملکرد س��ازمان ملل و نهادهای حقوق بشری 
نی��ز جای تامل دارد که خارج کردن س��عودی از لیس��ت 
کودکش��ان  و نیز ارس��ال محموله های غذاهای فاس��د به 
یمن نمودی از این کارکردهاست که به یک رسوایی برای 
س��ازمان های بین المللی مبدل شده اس��ت. به هر تقدیر 
آنچه در یمن مش��اهده می شود مقاومت ملتی است که با 
اراده و ایس��تادگی توانسته در برابر ائتالفی از جنایتکاران 
با محوریت عربس��تان قرار گیرد و نتیج��ه معادالت را به 
نف��ع خود تغییر داده و نام مقاومت یمن را بر س��ر زبان ها 

جاری سازد. 

یادداشت

 سپر جزیره و داعش 
دو روی یک سکه 

یک ش��خصیت انقالبی بحرینی در نهمین س��الروز 
یورش ارتش سعودی برای سرکوب اعتراضات مردمی، 

خواستار اتحاد تمامی گروه های معارض شد.
در نهمی��ن س��الگرد ورود نیروه��ای س��عودی در 
پوشش »نیروهای سپر جزیره« )نیروهای مشترک 
ش��ورای همکاری خلی��ج فارس( ب��ه بحرین برای 
س��رکوب مردم معترض در سال 2011، »عبداالله 
الماحوزی« از فع��االن انقالبی بحرین در پیامی به 
مردم و گروههای معارض، خواستار وحدت در برای 

مقابله با آنچه »محور شر« نامید، شد.
به نوشته وبگاه مرآة الجزیره او در این نامه نوشت که 
در تاریخ 1۴ مارس 2011 نیروهای »سپر جزیره« با 
حمایت آمریکا و انگلیس و با چراغ سبز شاه بحرین 
وارد این کشور شدند و تمامی تالش ها برای مذاکره 
و گفت و گ��و را »زی��ر چکمه س��ربازان« و »زنجیره 
تانک ها« ناکام گذاش��تند.الماحوزی ورود نیروهای 
س��عودی به بحرین آن هم پ��س از ادعای مقامات 
منامه مبنی بر لزوم گفت و گو  را نشانه سال ها فریب 
و دروغ حکوم��ت آل خلیفه علیه مردم دانس��ت و 
گفت: »دعوت مقامات برای گفت و گو جدی نیست. 
منطق حکومت علیه مردم منطق تانک و س��الح و 
قتل و شکنجه اس��ت و هیچ منطق دیگری در کار 
نیس��ت.«این فعال بحرینی ورود نیروهای سعودی 
را اشغال رس��می بحرین خواند و گفت که تصمیم 
سیاسی در بحرین به نظر دولت ریاض وابسته است. 
او نیروهای س��عودی را چه��ره دیگری از »داعش« 
دانس��ت و گفت که این دو هی��چ تفاوتی با یکدیگر 
ندارن��د و افزود: »کس��انی که مس��اجد را تخریب 
می کنند و نیروهایشان وارد روستاها شده و جوانان 
را می کشند و به زنان تعرض می کنند و حتی قرآن 
را آت��ش می زنند؛ داعش عقیده تکفیری داش��ت و 

آن ها نیز چنین عقایدی دارند.«

جنایت امارات در زندان های یمن 
یک س��ازمان حقوق بشر یمنی فاش کرد که دهها 
زندانی در زندان های نیروهای تحت حمایت امارات 
متح��ده عربی ک��ه در عدن ب��ه س��ر می برند، در 
اعتراض به ادامه بازداشت ش��ان، دست به اعتصاب 

غذا زده اند.
این انجمن حقوق بش��ری متشکل از مادرانی که 
فرزندان آن��ان در زندان  نیروه��ای مورد حمایت 
امارات زندانی هس��تند، روز یکش��نبه اعالم کرد، 
تجم��ع اعراض آمی��زی را مقاب��ل مق��ر نیروهای 
ائتالف عربی در شهر عدن علیه نیروهای کمربند 
امنیتی وابس��ته به ش��ورای انتقالی جنوب که در 
حمای��ت دول��ت ابوظبی ق��رار دارد، برگزار کرده 
اس��ت. به گفته ای��ن انجمن، اعتص��اب کنندگان 
که ش��مار آن ها ده ها تن برآورد می ش��ود، از روز 
پنجش��نبه گذشته دس��ت به اعتصاب غذا زده  و 
خواس��تار آزادی از زندان ش��ورای انتقالی جنوب 
هس��تند که بیش از س��ه س��ال از بازداشت شان 

می گ��ذرد.
 دادستانی یمن که وابسته به دولت عبدربه منصور 
هادی دولت مس��تعفی اس��ت، به کنترل نیروهای 
ش��ورای انتقال��ی جنوب م��ورد حمای��ت امارات و 
نیروهای وابس��ته به عربستان درآمده است و اوامر 
دول��ت فراری یمن مبنی بر آزادی این افراد را اجرا 
نمی کند.همزمان جمعه ش��ب ب��ار دیگر نیروهای 
شورای انتقالی جنوب امارات و نیروهای وابسته به 
عربستان سعودی در فرودگاه عدن واقع در جنوب 

یمن با یکدیگر درگیر شدند. 
خبر دیگ��ر آنکه ائتالف متجاوز ب��ه یمن در ادامه 
نقض توافق سوئد، مناطق مختلف شهر »الحدیده« 
در غرب یمن را با استفاده از موشک و پهپاد هدف 
گرفت. ائتالف سعودی طی ادعایی از ساقط کردن 
یک فروند پهپاد ارتش یمن در ش��رق این کش��ور 
خبر داد. بنا به ادعای ائتالف سعودی این پهپاد در 

شرق شهر »الحزم« الجوف ساقط شده است.

آغاز مرحله عبور از نتانیاهو 
در چالش��ی جدی��د ب��رای نتانیاهو نخس��ت وزیر 
صهیونیس��ت ها، »رووی��ن ریولی��ن« رئی��س رژیم 
صهیونیس��تی دی��روز »بنی گانت��ز« رئیس حزب 

آبی وسفید را مأمور تشکیل کابینه این رژیم کرد.
گانتز پس از اینکه توانست حمایت اکثریت الزم در 
کنست )۶1 نماینده پارلمان( را برای تشکیل کابینه 
به دس��ت بیاورد، امروز به دفتر ریولین دعوت ش��د 
ت��ا حکم این مأموری��ت را دریافت کند. رئیس رژیم 
صهیونیس��تی از گانتز خواست تا جایی که می تواند 
کابینه ای فراگیر و گسترده تشکیل دهد و البته شاید 

نیاز شود که کابینه موقت در ابتدا تشکیل شود.
او نی��ز در جواب این اظه��ارات ریولین تصریح کرد 
در ع��رض چند روز کابینه ای تش��کیل می دهد که 
نماینده تمام س��اکنان فلس��طین اش��غالی از جمله 
اعراب فلسطینی باشد.گانتز به مدت 2۸ روز )چهار 
هفته( فرصت خواهد داش��ت تا برای تشکیل کابینه 
رژیم صهیونیستی تالش کند و در صورت درخواست 
خ��ود او، این فرصت 1۴ روز دیگر )دو هفته( تمدید 
خواهد شد. حزب لیست مشترک عربی در پارلمان 
رژیم صهیونیس��تی می گوی��د، بر اس��اس توافق با 
»گانتز« رئیس ائتالف آبی و س��فید مقرر شده وی 
در صورت تش��کیل دولت گام های سیاسی یکجانبه 
در رابط��ه با معامله قرن برندارد. از جمله احزابی که 
از نخست  وزیری بنی گانتز اعالم حمایت کرد، لیست 
مش��ترک عربی یا همان نماین��دگان عرب پارلمان 
رژیم صهیونیستی بودند. خبر دیگر از اراضی اشغالی 
آنکه پلیس رژیم صهیونیس��تی با حمله به روستایی 
در ش��مال شرق قدس اشغالی اقدام به ضرب و شتم 
س��اکنان و بازداش��ت آنها کرد. رژیم صهیونیس��تی 
»شیخ ناجح بکیرات« معاون مدیرکل سازمان اوقاف 
اسالمی قدس را بازداشت کرد. نظامیان صهیونیست 
پس از حمله به منزل شیخ بکیرات در شهرک صور 
باهر در قدس اش��غالی او را بازداشت کرده و به یکی 

از مراکز تحقیق و بازجویی انتقال دادند.

 بهانه جدید سرکوب گری 
بن سلمان

بهان��ه جوی��ی بن س��لمان ولیعهد س��عودی برای 
س��رکوب مخالف��ان ادام��ه دارد چنانک��ه حکومت 
س��عودی از بازداش��ت 29۸ مس��ئول دولت��ی در 
عربس��تان خبر داد و گفت که از آنها درباره مسائل 

مربوط به فساد بازجویی خواهد کرد.
عربستان س��عودی از بازداشت 29۸ مقام سعودی 
از جمله ش��ماری از افس��ران ارت��ش و پلیس این 
کشور به ظن دست داشتن در جرایم رشوه خواری 
و س��وء  اس��تفاده از مناصب خود خبر داد و گفت 
که بازپرسان اتهام هایی را به آنها وارد خواهند کرد. 
در س��ال 2017 هم حکومت سعودی در چارچوب 
کمپین موسوم به مبارزه با فساد ده ها نفر از نخبگان 
اقتصادی و سیاس��ی در این کشور را در هتل ریتز 
کارلتون ری��اض بازداش��ت کرد.دیوان پادش��اهی 
عربستان سال گذشته  پس از گذشت پانزده ماه از 
بازداش��ت این نخبگان خود از پایان یافتن کمپین 
مذکور خبر داد، اما به دنبال آن مقامات س��عودی 
گفتند که پیگرد قضیه فس��اد کارکن��ان دولتی را 
آغاز خواهند کرد.کمیته نظارت و مبارزه با فس��اد 
عربس��تان سعودی معروف به شفافیت روز یکشنبه 
در توئیتر گفت که ش��ماری از مقامات س��عودی را 
دس��تگیر کرده و آنها را به جرایمی از جمله رشوه، 
اختالس، اتالف بیت المال و سوء استفاده از قدرت 
متهم خواه��د کرد. این کمیته اف��زود: کل مبلغی 
که این اف��راد در طول تحقیقات اولیه به آن اذعان 
داش��تند 379 میلیون ری��ال )101 میلیون دالر( 
بوده است. به گفته کمیته نظارت و  مبارزه با فساد 
عربستان س��عودی از میان بازداشتی ها هشت نفر 
از افسران ارتش ش��اغل و بازنشسته هستند که به 
گفته این کمیته در جرایم رش��وه، پولشویی و سوء 
اس��تفاده از قراردادهای دولت��ی در وزارت دفاع در 

بین سال های 2005 تا 2015 دست داشتند.

گزارش

در ادام��ه مطالب��ات مردم عراق ب��رای پایان 
اش��غال کشورشان، »باسم خش��ان« نماینده 
پارلمان عراق گفت که ادعاها و س��خنانی که 
درب��اره اینکه دولت برای اق��دام جهت اخراج 
نظامیان آمریکایی از کش��ور به مصوبه جدید 
پارلم��ان نی��از دارد، بهانه های واهی اس��ت و 
دولت به مصوبه جدید در این باره نیاز ندارد.

خشان در مصاحبه با وبگاه »المعلومه« افزود 
ک��ه »مصوبه قبلی پارلم��ان در این باره برای 
تح��رکات بین المللی دول��ت و جلب حمایت 
محاف��ل جهانی در خصوص اخ��راج نظامیان 
آمریکای��ی از عراق کافی اس��ت«.او گفت که 
اقدام ب��رای اخراج نیروهای بیگانه از کش��ور 
در اولویت دولت موقت آتی خواهد بود.برخی 
از اعضای پارلمان خواس��تار برگزاری جلسات 
پارلم��ان ب��رای تدوین قانونی جه��ت اخراج 
نیروهای بیگان��ه از عراق و ملزم کردن دولت 
به اجرای آن، ش��ده بودند. دی ماه گذشته به 
دنبال جنایت آمریکا در به ش��هادت رساندن 
س��پهبد ح��اج قاس��م س��لیمانی و ابومهدی 
المهن��دس مع��اون رئیس س��ازمان الحش��د 
الش��عبی ع��راق در نزدیکی ف��رودگاه بغداد، 

پارلم��ان عراق طرح اخراج نیروهای بیگانه به 
وی��ژه نظامیان آمریکایی از کش��ور را تصویب 
کرد. خبر دیگر آنکه یک گروه ناشناس عراقی 
ب��ه نام »عصب��ة الثائرین«، مس��ئولیت حمله 
اخیر به پای��گاه آمریکایی در بغداد را برعهده 
گرفت.به نوشته وبگاه »نهرین نت«، این گروه 
در نخس��تین بیانیه خود، مسئولیت حمالت 
اخیر علی��ه پایگاه های آمریکای��ی را برعهده 
گرفتند. پایگاه خبری ش��بکه »المیادین« نیز 
با انتشار این خبر نوشت: این گروه ناشناس و 
جدید عراقی طی بیانیه ای خود را از نیروهای 
مقاوم��ت و ضد اش��غالگری آمری��کا معرفی 
می کند و مس��ئولیت حمالت اخیر پایگاه های 
آمریکای��ی از جمله ش��لیک راکت به س��وی 
پایگاه »التاج��ی« بغداد را برعه��ده گرفت و 
خواس��تار اخراج اشغالگران آمریکایی از عراق 
ش��د. اطالعات چندانی از این گروه ناش��ناس 
عراقی در دست نیست و در بیانیه نخست این 
گروه نیز هیچ اشاره ای به هویت سرکرده های 

این گروه نشده است.
مش��اور رئیس جمه��ور آمریکا درب��اره تجاوز 
هوایی اخیر این کشور به نیروهای مسلح عراق، 

تصریح کرد که آمریکا این حمله را بدون ابالغ 
ب��ه طرفهای رس��می عراق انجام داده اس��ت. 
»گابریل س��وما« مش��اور دونالد ترامپ رئیس 
جمهور آمری��کا در خاورمیانه اظهاراتی درباره 
تجاوز اخیر هوایی این کش��ور در خاک عراق 
مطرح کرد. سوما به پایگاه خبری »المعلومه« 
گفت: »حمالت هوایی جنگنده های آمریکایی 
به مواضع الحشد الشعبی و ارتش عراق در بابل، 
کرب��ال، صالح الدین و االنبار، ب��ا توافق دولت 
عراق نبوده اس��ت«. مش��اور ترام��پ خبر داد 
که دولت و مس��ئوالن رسمی عراق در جریان 
ای��ن حمالت قرار نداش��تند و علت این حمله 
را نیروهای کش��ته و زخمی ش��ده آمریکایی 
در پای��گاه »التاجی« عنوان کرد. جنگنده های 
آمریکایی بامداد جمعه 23 اس��فند ماه جاری 
فرودگاه در ح��ال احداث کربال و چندین مقر 
الحشد الشعبی در این استان و صالح الدین و 

االنبار را بمباران کردند.
خبر دیگ��ر از عراق آنکه »جری��ان حکمت« و 
ائتالف سائرون از کمیته هفت نفره نمایندگان 
گروه های ش��یعی عراق برای انتخاب نام نامزد 
نخس��ت وزیری آتی عراق خارج شدند و تاکید 

کردند که در آخرین ساعات باقیمانده به مهلت 
قانونی نتوانس��تند به توافق��ی در این خصوص 
دست یابند. »سید عمار الحکیم« رئیس جریان 
حکمت ملی عراق روز دوش��نبه از خروج حزب 
خود از مذاکرات گروه های سیاسی شیعی برای 
انتخاب نخست وزیر مرحله انتقالی این کشور خبر 
داد.رئیس ائتالف سائرون در پارلمان عراق اعالم 
کرد که کمیته هفت نف��ره ای که برای انتخاب 
نخست وزیر عراق تشکیل شده بود در دستیابی 
به توافق در این قضیه ناکام ماند. ائتالف سائرون  
به رهبری مقتدی الصدر رهبر جریان الصدر از 

دست نیافتن گروه های سیاسی به توافقی درباره 
انتخاب مامور تش��کیل کابینه جدید این کشور 
خبر داد. خبر دیگر آنکه تحلیلگر امور سیاسی 
عراق هشدار داد که در صورت انتقال نیروهای 
ویژه آمریکا به عراق، کلیه بخش های سرویس 
امنیتی این کشور مقابله نظامی خواهند کرد. 
»کریم الخیکانی« تحلیلگر سیاسی عراق گفت 
که در ص��ورت ورود نیروهای وی��ژه و ذخیره 
آمریکایی به این کش��ور برای هدف قرار دادن 
نیروهای الحشد الشعبی، عراق ناگزیر می شود، 

مقابله نظامی کند.

6 سال جنایت و مقاومت 
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اخراج آمریکا بدون نیاز به مصوبه جدید 
عراقی ها بر پایان اشغال کشورشان تاکید دارند 

علی تتماج 


