
فرامرز اصغری 

س��رانجام پس از مدت ه��ا گمانه زنی س��رانجام مذاکرات 
میان آمریکا و عراق برای تعیین سرنوشت حضور نیروهای 
آمریکایی در این کشور برگزار شد. این مذاکرات در حالی 
اس��ت که در س��ال 2011 نیز مذاکراتی میان دو کش��ور 
برگزار ش��ده بود که با عن��وان توافقنام��ه امنینی بغداد- 
واش��نگن آمریکا متعهد به حمایت از امنیت عراق ش��ده 
ب��ود. نکته قابل توج��ه آنکه وزارت خارج��ه آمریکا دیروز 
گفت وگوی اس��تراتژیک میان بغداد و واش��نگتن را مثبت 

ارزیاب��ی کرده و بر تداوم حضور نظامی، امنیتی، سیاس��ی 
و تجاری کش��ورش در عراق و گسترش روابط تأکید کرد.
وی ب��دون تعیین زم��ان خروج کش��ورش از عراق گفت: 
گفت وگوی اس��تراتژیک میان بغداد و واشنگتن مثبت بود 
و تا زمان نابودی داع��ش در عراق می مانیم. نکته کلیدی 
در این مواضع آن اس��ت که وی تاکید کرده است تا زمان 
نابودی داعش در عراق می مانیم. این موضع گیری از چند 
جنبه قابل توجه اس��ت. نخست آنکه مردم عراق خواستار 
خروج هر چه س��ریعتر نیروهای آمریکایی از کشورش��ان 
هستند لذا تاکید بر ماندن تا پایان نابودی داعش به منزله 
نق��ض مطالبه مردم و مصوبه پارلمان عراق مبنی بر اخراج 
س��ریع  نیروهای آمریکایی است. اکنون این مسئله مطرح 
اس��ت آمریکایی که حاض��ر به پذیرش خواس��ت مردم و 

پارلمان عراق نمی باشد قطعا نمی توان امیدی به تعهدات 
اخیر آن نیز داش��ت و چنانکه بسیاری از گروه های عراقی 
تاکید کرده اند آمریکا با این مذاکرات به دنبال خرید زمان 
برای ادامه اش��غال این کشور است. دوم آنکه در باب واژه 
نابودی داعش آن اس��ت که کارنامه آمریکا در افغانس��تان 
نش��ان می دهد که نابودی تروریس��م هرگز در برنامه های 
آمری��کا نبوده و نیس��ت چنانکه اوباما در باب افغانس��تان 
توافقنام��ه کاب��ل- واش��نگتن را امضا کرد ام��ا هرگز این 
تعهد اجرا نش��د و تروریسم هر روز بیش��تر در افغانستان 
گس��ترش می یابد. در قبال داعش نیز اوباما رس��ما اعالم 
کرد که آمریکا طرحی برای نابودی آن ندارد بلکه به دنبال 
مدیریت آن در چارچوب منافع آمریکاس��ت. ترامپ نیز در 
مبارزات انتخاباتی اعالم کرد که داعش ساخته آمریکاست. 

ب��ا توجه به این مولفه ها و س��ابقه رفتاری آمریکا می توان 
ب��ه صراحت گفت که واژه ای به ن��ام نابودی داعش وجود 
ندارد و این کلمه صرفا توجیهی برای ادامه اشغال عراق و 
بحران س��ازی در منطقه است. تمام شواهد نشان می دهد 
که آمریکا حامی اصلی تروریس��م در عراق و منطقه است 
و داع��ش نیز در منطقه های تح��ت نظارت آمریکا فعالیت 

آزادانه دارند و مبارزه ای با آنها صورت نمی گیرد. 
با توجه به این شرایط می توان گفت که کلمه پایان داعش، 
هرگز وجود خارجی ن��دارد و ادبیات رفتاری آمریکا صرفا 
در ی��ک زمان واژه پایان را ثبت خواه��د کرد و آن زمانی 
اس��ت که نیروهای آمریکایی از کل منطقه اخراج شوند و 
عراقی ها ب��ا تحقق این مهم می توانند نام خود را در جمع 

پیشگامان این حرکت بزرگ ثبت نمایند. 

یادداشت

گزارش

ساختار نژادپرس��ت حاکم بر آمریکا صرفا مردم این کشور 
را قربانی س��لطه گری هایش نساخته بلکه در گوشه گوشه 
جهان می توان قربانیان این س��اختار نژادپرست را مشاهده 
کرد که جان دادن هزاران کودک بی گناه در افغانس��تان و 

عراق نمودی از این رفتارهاست. 
آمری��کای مدعی حمایت از بش��ریت در حال��ی در عرصه 
داخلی موجبی از نژادپرس��تی و س��رکوب گری به پا کرده 
اس��ت که در سایر کش��ورها نیز این روند را اجرا می سازد 
و برای رس��یدن به این هدف از هیچ اقدامی حتی کش��تار 
کودکان نی��ز ابایی ندارد. کش��وری مانند افغانس��تان 19 
س��ال است که در اش��غال آمریکاس��ت که حاصل آن جز 
کش��تار و نابودی و نسل کشی نبوده است چنانکه موسسه 
حمای��ت از ک��ودکان اعالم کرد در ح��ال حاضر بیش از ۸ 
میلیون کودک در افغانس��تان به کمک های بش��ر دوستانه 
نی��از دارند.این موسس��ه پیش از این گفته بود که ش��مار 
ای��ن کودکان به بیش از ۵ میلیون تن می رس��د.وی افزود: 
متاس��فانه کودکان هر روز زجر می بینن��د و هر روز از این 
ناحیه رن��ج می برند. دفتر بین المللی حمای��ت از اطفال از 
جامعه بین الملل��ی می خواهد که هرچه زودتر اقدام کند و 
حداقل غذای درست و کافی را برای کودکان فراهم نماید. 
دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل متحد )یونیسف( نیز 
پیشتر اعالم کرد افغانستان از نگاه بحران غذایی در جایگاه 
س��وم قرار دارد و در آن کشور صدها هزار کودک مبتال به 
سوءتغذیه شدید، به درمان فوری نیاز دارند.این سازمان در 
تازه تری��ن گزارش خود تاکید ک��رد که میزان کودکانی که 
در افغانستان از سوءتغذیه رنج می برند، در 2019 میالدی 
با 2۵ درصد افزایش نس��بت به یک س��ال پیش از آن، به 

2.۵ میلیون رس��یده اس��ت که از آن جمله ۷00 هزار تن 
به س��وءتغذیه شدید دچار شده اند که به درمان فوری نیاز 
دارند. این در حالی اس��ت که بحران امنیتی در افغانستان 
به لطف حض��ور آمریکایی ها ادام��ه دارد چنانکه تازه ترین 
درگیری ها و حمالت مس��لحانه در چهار استان افغانستان 

بیست کشته و دهها زخمی بر جا گذاشت.

وضعیت بحرانی در یمن 
بع��د دیگر جنای��ات نژادپرس��تانه آمری��کا را در یمن می 
توان مش��اهده ک��رد آنجا که آمریکا به صورت مس��تقیم و 
یا توس��ط سعودی نس��ل کشی گس��ترده ای را به پا کرده 
اس��ت. مس��ئوالن صندوق کودکان س��ازمان ملل متحد و 
کمیس��اریای عالی حقوق بشر این سازمان نسبت به اوضاع 
وخیم بهداشتی در یمن هشدار دادند.»ماریکسی میرکادو« 
س��خنگوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد )یونیسف( 
اعالم کرد که بی��ش از 1۳۷ هزار مورد ابتال به بیماری وبا 
در یمن از آغاز س��ال 2020 تاکنون ثبت ش��ده است.وی 
در ادامه افزود: وبا و اس��هال در میان یمنی ها بس��یار شایع 
شده و یک چهارم مبتالیان را کودکان یمنی زیر پنج سال 

تشکیل می دهند.
سخنگوی یونیسف خاطر نشان کرد: هشت میلیون و ۴00 
هزار یمنی ک��ه نیمی از آن را کودکان تش��کیل می دهند 
نمی توانند به راحتی به خدمات بهداشتی دسترسی داشته 
باش��ند.وی افزود: اگر یونیسف تا پایان ماه ژوئن کمک ۳0 
میلیون دالری دریافت نکند ارائه خدمات بهداش��تی برای 
بیش از ۴ میلیون یمنی در ماه ژوئیه متوقف خواهد ش��د. 
از ه��ر ۵ یمنی، ۴ نف��ر یعنی 2۴ میلیون نف��ر در یمن به 

کمک های بشردوستانه نیاز دارند.
این آمار در حالی منتش��ر می شود که ادامه شیوع کرونا و 
هش��دار س��ازمان ملل متحد درباره احتمال توقف خدمات 
آبرس��انی و مراقبت های بهداش��تی به چهار میلیون یمنی 
.هواپیما های متجاوز س��عودی آمریکای��ی از صبح, 2۳ بار 
مناطق صلب و الخانق در شهرستان مجزر در استان مأرب 
را هدف حمله قرار داده اند.المسیره همچنین از سه حمله 

هواپیما های سعودی آمریکایی به شهرستان خب و الشعف 
در استان الجوف خبر داد.

 ش��بکه تلویزیونی المس��یره در خبری فوری گزارش داد: 
هواپیما های متجاوز مناطق الصلب و الخانق در شهرس��تان 
مجزر در اس��تان مأرب را 2۸ بار هدف حمله قرار داده اند. 
این در حالی اس��ت که آمریکا اخیرا از فروش تس��لیحات 

جدید و بمب های خوشه ای به سعودی خبر داده است. 

کدام پایان؟
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پیشنهاد طرح آشتی »رمضان عبداهلل« 
یکی از اعضای ارشد جهاد اسالمی فلسطین بر آمادگی این جنبش برای 
آش��تی ملی تأکید و طرح دبیرکل پیش��ین جهاد اسالمی برای صلح را 
تجدید کرد. »محمد الهندی« عضو ارش��د جهاد اسالمی فلسطین طرح 
»رمضان عبداهلل ش��لح« دبیرکل پیش��ین این جنبش )که هفته پیش 
درگذش��ت( برای تحقق آش��تی و پایان اختالفات را تجدید کرد.الهندی 
گفت: آماده انعطاف پذیری برای ایجاد آشتی ملی هستیم؛ اگر بر سر طرح ها 
توافق تمامی طرف ها حاصل نش��ود، به اختالفات فلس��طینی نیز پایان نخواهیم 
داد. وی تأکید کرد: در تحقق آش��تی شکس��ت خوردیم و در برابر ملت و تاریخ 
مسؤول هستیم. الهندی در اشاره به قصد رژیم صهیونیستی برای اشغال اراضی 
بیشتر کرانه باختری گفت، دولت آمریکا همان طرفی است که بر تشکیل کابینه 

جدید رژیم صهیونیستی که موافق با این اشغالگری است، نظارت کرده است.

خرید کاال از امارات تحریم شد
الصادق الغریانی مفتی لیبی در فتوایی ضمن درخواس��ت تحریم تجاری 
خری��د کاال از مص��ر، ام��ارات و اردن، اعالم کرد که خری��د کاال از این 
کش��ورها جایز نیس��ت.در این فتوا آمده اس��ت: »خرید کاال از امارات، 
اردن، و مص��ر یا دیگر کش��ورهایی ک��ه با ما دش��منی می کنند، جایز 
نیس��ت«.در ادامه این فتوا آمده:  »تجارت با آنها )کش��ورهای یادش��ده( 
باع��ث تقویت آنها می ش��ود. ه��ر دالری که به این کش��ورها می پردازیم به 
مثابه ]شلیک[ گلوله ای به سینه فرزندانمان است«. به لطف بحران ها سازی های 
خارجی و س��اختار قبیله ای ، کشور لیبی بعد  از فروپاشی نظام »معمر القذافی« 
در سال 2011 تا به امروز دارای دو دولت )»وفاق ملی« و »ُطبُرق«( و دو ارتش 
اس��ت که طی این س��ال ها با جذب نیروهای داخلی و حمایت کشورهای منظقه 

با یکدیگر درگیرند.

تمجید امارات از رژیم صهیونیستی
مشاور ارتباطات استراتژیک وزارت خارجه امارات  در ارتباط با جنجال مقاله 
سفیر این کشوردر آمریکا گفت که می خواستیم به این باور برسیم که تل آویو 
یک فرصت اس��ت نه یک دشمن. »هند العتیبه« ، در توئیتی در ارتباط با 
جنجال مقاله سفیر این کشور در واشنگتن نوشت که »می  خواستیم به این 
باور برسیم که اسرائیل یک فرصت است نه یک دشمن«.این توئیت درست 
پس از آن بود که »یوسف العتیبه« سفیر امارات در واشنگتن طی یادداشتی برای 
یک روزنامه صهیونیس��تی، ضمن درخواست برای توقف طرح اشغال کرانه باختری، 
نوش��ت که اجرای این طرح عادی س��ازی روابط تل آویو با کشورهای عربی را متوقف 
می کند.وبگاه خبری شبکه »المیادین« با انتشار توئیت هند العتیبه به نقل از او نوشت: 
»ما )امارات و رژیم صهیونیس��تی( بس��یار در برابر خطرات مشترکی قرار می گیریم. 

معتقدیم که فرصت بسیار زیادی برای ]ایجاد[ ارتباطی گرم تر وجود دارد«.

بحران انسانی افغانستان و یمن همچنان در وضعیت هشدار است

جان باختن کودکان  زیر چکمه های نژادپرستی آمریکایی

 الجزائ�ر: رئیس جمهور الجزائر بر حل سیاس��ی 
بح��ران لیبی تأکید ک��رد و طرف ه��ای درگیر در 
این کش��ور را به گفت وگ��و فراخواند.»عبدالمجید 
تب��ون« رئیس جمه��ور الجزائ��ر طی نطق��ی که از 
تلویزیون رس��می این کشور پخش شد، بر حمایت 
از حل سیاسی بحران لیبی تأکید کرد.او طرف های 
درگی��ر در لیبی را به گفت وگو و برگزاری انتخابات 

فراخواند.

 چین: دادگاهی در چین یک تبعه اس��ترالیا را به 
جرم قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم کرد.

چین یک تبعه استرالیایی را به اعدام محکوم کرد. 
یک تبعه اس��ترالیایی به جرم قاچ��اق مواد مخدر 
از س��وی یک دادگاه چینی به اعدام محکوم ش��د؛ 
حکمی که به نوش��ته روزنامه سنگاپوری »استریت 
تایمز«، می تواند آتش تنش در روابط پکن و کانبرا 

را شعله ورتر کند.

 فرانس�ه:  وزیر دفاع فرانس��ه که کشورش بارها 
انج��ام آزمایش های بالس��تیک بویژه توس��ط کره 
شمالی آن هم از نوع هسته ای را محکوم کرده است، 
از انجام آزمایش موفقیت آمیز ش��لیک یک موشک 
بالس��تیک راهبردی از یک زیردریایی هسته ای در 

سواحل »فینیستر - Finistère« خبر داد.

نگاهی بر وضعیت حقوق بشر در انگلیس)2(
 اختالف درآمد 2 برابری 

بین مردان و زنان
وقت حقوق زنان زنان مش��غول به کار در انگلیس، 
۸.9 درصد کمتر از مردان انگلیسی حقوق دریافت 
می کنند، در حالی که در سال 201۸، این رقم ۸.۶ 
درصد بوده است! شکاف کلی حقوق بین زن و مرد 
که ش��امل کارگران پاره وقت است، تقریباً دو برابر 

اختالف برای کار تمام وقت است.
 "دفت��ر آمار ملی" انگلیس اع��الم کرد که اختالف 
حق��وق بین زن و مرد کارگر ب��ه صورت تمام وقت 
در انگلیس افزایش یافته است. زنان مشغول به کار 
تمام وقت، ۸,9 درصد کمتر از مردان حقوق دریافت 
می کنند در حالی که در س��ال 201۸، این رقم ۸,۶ 
درصد بوده است؛ این اختالف در بین زنان و مردان 
باالی ۵0 س��ال بیشتر است؛ اختالف دستمزد قابل 
تاملی به میزان 1۵ درصد وجود دارد."ایندیپندنت" 
بیان کرد که به گفته دفتر آمار ملی انگلیس، تفاوت 
در گروه های س��نی باالتر تا حدودی ناش��ی از عدم 
حض��ور زنان در س��مت های مدیریت��ی پردرآمد و 

احتماالً در کارهای پاره وقت است. 
شکاف کلی حقوق بین زن و مرد که شامل کارگران 
پاره وقت اس��ت، تقریباً دو براب��ر اختالف برای کار 
تمام وقت اس��ت؛ این میزان از 1۷,۳ درصد در سال 
گذش��ته به 1۷,۸ درصد افزایش یافته است؛ دفتر 
آمار ملی تأکید کرد که این داده ها میانگین درآمد 
کارگ��ران زن و مرد را در تمام مش��اغل مقایس��ه 
می کند و تفاوت در میزان دس��تمزد بین زن و مرد 

در مشاغل یکسان را نشان نمی دهد.
در پاس��خ به آخرین آمار، "فرانس��یس اوگریدی"، 
دبی��رکل کنگ��ره اتحادی��ه معام��الت تج��اری در 
مصاحبه با رس��انه های انگلیس گف��ت: »پر کردن 
ش��کاف حقوق جنسیتی با نرخ فعلی، چندین دهه 

طول خواهد کشید!«
اوگری��دی گف��ت: »دولت باید بیش��تر تالش کند؛ 
واضح اس��ت که انتشار شکاف حقوق و دستمزد به 
تنهایی کافی نیست همچنین شرکت ها باید از نظر 
قانونی برای کم کردن این ش��کاف ملزم به توضیح 
باشند.« "س��ام اس��میترز"، مدیر اجرایی "انجمن 
فاست" گفت: »پیشرفت برای بستن شکاف حقوق 
جنس��یتی بسیار کند اس��ت و با این سرعت ریشه 
کن کردن آن ۶0 س��ال طول می کش��د؛ بس��یاری 
از زن��ان در کاره��ای نیمه وقت با دس��تمزد پایین 
گیر افتاده اند یا خارج از بخش های غیر سنتی قرار 
گرفته اند، در حالی که دیگران تبعیض در پرداخت 
یا بارداری را تجرب��ه می کنند.«این ارقام همچنین 
نش��ان می دهد که درآمدهای متوسط هفتگی 2,9 
درصد پایین تر از باالترین درآمد به دست آمده در 
سال 200۸ است؛ زمانی که درآمدها به خاطر تورم 

تعدیل شد.

2پرونده

همزمان با اس��تمرار تظاهرات ضد نژادپرستی در 
آمریکا، مردم انگلیس نیز دیروز علیه نژادپرستی 
علیه س��یاه پوس��تان در کشورش��ان و امریکا به 
خیابان ه��ا آمدند در حالی ک��ه پلیس قانون منع 
آمد و ش��د وض��ع کرده و تع��دادی از مترضان را 
بازداش��ت و البته برای حفظ مجس��مه چرچیل 

تدابیر امنیتی گسترده ای را اتخاذ کرد.
پلیس لندن به گروه های ضد نژادپرستی و فاشیستی که دیروز 
به صورت همزمان در این کالن شهر تظاهرات کردند، هشدار 
داد و تعدادی را به جرم نقض قوانین منع آمد و شد بازداشت 
کرد. گروه های ضد نژادپرستی در ادامه اعتراض به قتل »جورج 
فلوید« شهروند سیاهپوست آمریکایی به دست پلیس سفید 
پوست این کشور، در روزهای گذشته دست به تظاهرات زده  و 
دیروز به اعتراضات خود ادامه دادند.در جریان تظاهرات هفته 
گذشته معترضان و نیروهای ضد شورش مقابل دفتر نخست 
وزیری درگیر و به مجروح ش��دن هر دو طرف  منجر ش��د. بر 
اساس گزارش پلیس ده ها معترض در جریان تظاهرات هفته 

گذشته دست گیر و 2۷ نفر از ماموران مجروح شدند.
معترض��ان همچنین تندیس یکی از ب��رده داران ثروتمند 
قرن 1۷ را در ش��هر بریستول سرنگون کرده و برای پایین 
کش��یدن تعدادی دیگر از تندیس  شخصیت هایی که نماد 
نژادپرس��تی به ش��مار می روند هش��دار داده اند. تظاهرات 
کنن��دگان از  تندیس ۴ متری چرچیل در میدان پارلمان 
انگلیس نیز باال رفته و به نش��انه اعتراض چهره او را رنگ 
کردند. معترضان نام او را که زیر پایه تندیس درج شده، با 
اسپری خط زده و نوشتند: او یک نژاد پرست بود.چرچیل 

در جری��ان قحطی س��ال 19۴۳ غ��ذا را به روی 
مردم هند قطع کرد که به کشته شدن بیش از 2 
میلیون نفر منجر ش��د.    ش��هرداری لندن از بیم 
حضور معترضان، دس��تور داده تا هشت تندیس 
متعل��ق به ش��خصیت های بلند پایه سیاس��ی در 
پایتخت انگلیس را پوش��یده و اطراف آن را دیوار 

کشی کنند.
از آمریکا نیز خبر می رس��د تظاهرات ضد نژادپرس��تی در 
حالی ادامه دارد که طبق برآورد اداره خدمات بی خانمانان 
در ل��س آنجلس بیش از ۸2 هزار نفر س��ال گذش��ته بی 
خانمان شدند که نشان دهنده افزایش ۵1 درصدی نسبت 
به س��ال قبل از آن است. در همین حال قاضی منطقه ای 
ش��هر داالس در ایالت تگ��زاس و همچنین قاضی ش��هر 
سیاتل ایالت واشنگتن به طور موقت استفاده گاز اشک آور 
و س��الح های غیرکش��نده علیه معترضان مس��المت جوی 
آمریکای��ی را منع کردند. در این میان هزاران نفر از مردم 
اس��ترالیا در ادامه تظاهرات علیه نژادپرس��تی، به صورت 

مسالمت  آمیز به خیابان ها آمدند.
ب��ه نوش��ته وب��گاه »بلومب��رگ«، ه��دف برجس��ته این 
تظاهرات اعتراض به کش��ته ش��دن مردم بومی اس��ترالیا 
در بازداش��تگاه ها بود.  بلومبرگ نوش��ت این تظاهرات در 
چند شهر اس��ترالیایی در حالی برگزار شده که دولت این 
کش��ور به دلیل رعایت اصول بهداشتی مربوط به بیماری 
کووی��د19، با ای��ن اقدام مخالفت کرد. بر اس��اس گزارش 
خبرگ��زاری دولتی اس��ترالیا )ABC(، ای��ن تظاهرات در 

شهر های پِرت، داروین و آدالید برگزار شدند. 

همزمان با اعالم مذاکرات بغداد – واشنگتن برای 
خروج نیروهای آمریکایی، س��خنگوی فراکسیون 
پارلمان��ی ب��در در عراق گفت که آمریکا با س��وء 
استفاده از ش��رایط امنیتی عراق نظامیانش را در 

این کشور افزایش داده است.
»ولید السهالنی« س��خنگوی فراکسیون پارلمانی 
ب��در گفت که هیأت مذاکره کننده عراق بایس��تی 

به ماهیت مش��کالت داخلی عراق در طول حضور نیروهای 
اشغالگر آمریکایی در این کشور اشراف کامل داشته باشد.

السهالنی در مصاحبه با وبگاه »المعلومه« تصریح کرد که 
آمریکا با س��وء اس��تفاده از ش��رایط امنیتی عراق و بدون 
موافقت مجل��س نمایندگان، تع��داد نظامیانش در داخل 

خاک عراق را افزایش داده است.
او افزود که نیروهای اشغالگر آمریکا بنا به درخواست دولت 
پیش��ین وارد عراق ش��دند و در دولت قبل��ی نیز ما خروج 
این نیروها به موجب مصوبه پارلمان را درخواس��ت کردیم.
السهالنی همچنین تصریح کرد که ماهیت گفت وگوها بهتر 
اس��ت بر اساس منافع مش��ترک بین دو طرف آمریکایی و 
عراقی به دور از هر گونه تعارفات سیاس��ی باشد.سخنگوی 
فراکس��یون بدر در ادامه گفت که گفت وگوی بین آمریکا و 
عراق بایس��تی بر اساس منافع مش��ترک و به دور از اشغال 
نظامی باش��د.گفت وگوهای راهبردی بین بغداد و واشنگتن 
از  پنج ش��نبه )11 ژوئن(، به ص��ورت ویدیو کنفرانس آغاز 
ش��د و قرار اس��ت روابط دو جانبه و آینده ای��ن روابط بین 
عراق و آمریکا ترسیم ش��ود.یکی از مهمترین خواسته های 
ع��راق، خروج نیروهای خارجی به وی��ژه نظامیان آمریکا از 

عراق اس��ت ک��ه برآوردها حکای��ت از آن دارد که 
بین ش��ش الی نه هزار نی��روی آمریکایی در عراق 
حضور دارند. همچنین یک مسئول برجسته عراق 
گفت که آمریکایی ها در جلسه نخست مذاکرات با 
بغداد بیش��تر از آنکه به دنبال تحقق اهداف فوری 
باشند، به دنبال خرید زمان بودند.این مسئول عراق 
که به نام او اش��اره ای نشده اس��ت، در مصاحبه با 
وبگاه »العربی الجدید« گفت که بیانیه پایانی نخست جلسه 
گفت وگوی بغداد- واشنگتن با دقت و هوشیاری زیاد تدوین 
ش��د.او افزود که در جلسه نخست دو طرف توافق کردند که 
نباید بحران سیاس��ی برای مصطفی الکاظمی نخس��ت وزیر 
عراق با اردوگاه سیاس��ی مخالف حضور آمریکا در عراق، به 
وجود آید. این منبع همچنین گفت که بیانیه مشترک پایانی 
به منزله حل وفصل سیاس��ی بود و چیز جدیدی نداشت اما 
ممکن است گروه های سیاسی مخالف حضور آمریکا در عراق 
تا حدودی راضی و س��اکت کند و همسو با مصوبه پارلمان 

مبنی بر خروج نیروهای بیگانه از عراق باشد.
در این میان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفت وگو 
با یک شبکه عربی مدعی شد، نیروهای آمریکا تا زمانی که 
مردم و دولت عراق خواهان باقی ماندن آنها هس��تند، در 
خاک عراق خواهند ماند.»مورگان اورتاگوس« س��خنگوی 
وزارت خارج��ه آمری��کا در مصاحب��ه ای با ش��بکه قطری 
»الجزی��ره«، در ارتباط با گفت و گوی راهبردی میان عراق 
و آمری��کا توضیحات��ی ارائه کرد.گفت وگوه��ای راهبردی 
بین بغداد و واش��نگتن از روز پنجش��نبه به صورت ویدیو 

کنفرانس آغاز شد. 

مردم انگلیس به رغم حکومت نظامی علیه نژادپرستی تظاهرات کردند 

چرچیل پنهان شد
گروه های عراقی بار دیگر هشدار دادند 

بهانه جویی آمریکا برای افزایش نیرو در عراق 


