
پایان رهبری آمریکا بر جهان 
آمریکا در حالی این روزها با بحران ش��دید داخلی 
مواجه اس��ت که صدر اعظ��م آلمان در مصاحبه ای 
با مط��رح کردن بح��ث نف��وذ جهانی آمری��کا، از 
کش��ور های اروپایی خواست درباره خروج آمریکا از 

»نقش رهبری جهان« بیاندیشند.
»آنگال مرکل«، صدر اعظم آلمان در مصاحبه با شش 
روزنامه  اروپایی از جمله روزنامه انگلیسی گاردین به 
اظه��ار نظر در مورد نقش نف��وذی آمریکا در جهان 
پرداخت.مرکل در این مصاحبه از کشور های اروپایی 
خواس��ت زمانی که بحث نفوذ جهانی آمریکا مطرح 

می شود به یک حقیقت جدید بیاندیشند.
وی در ای��ن مصاحب��ه عنوان کرد: »ما ب��ا این دانش 
خاص رش��د کرده ایم که آمریکا می خواس��ته قدرت 
جهان باش��د. اگر آمریکا اکن��ون بخواهد از آن نقش 
آزادی اراده خود خارج ش��ود، ما مجبور خواهیم بود 
درباره آن عمیقاً بیندیش��یم.« این هشدارها در حالی 
مطرح ش��ده که در داخل آمریکا نی��ز اعتراض ها به 
س��اختار حاکم همچنان ادام��ه دارد چنانکه محافل 
خبری از ادامه درگیریها و اعتراضها در مناطق مختلف 
این کشور خبر می دهند. این اعترا ض ها موجب شده 
تال بعد از قتل ش��هروند سیاه پوس��ت به دست افسر 
پلیس سفیدپوست شهر مینیاپولیس و تبدیل شدن 
این شهر به کانون اعتراضات ضدنژادپرستی، شورای 
شهر مینیاپولیس یکپارچه به انحالل اداره پلیس آن 
رای داد. این اقدام غیرعادی در واکنش به قتل »جورج 
فلوید« شهروند سیاه پوست آمریکایی به دست افسر 
سفیدپوست این ش��هر در ماه گذشته که اعتراضات 
سراسری در آمریکا و کشورهای دیگر علیه نژادپرستی 
و خشونت پلیس را در پی داشت، انجام شده است.  

نیمچه گزارش

گزارش
تحرکات مش��کوک برای رودر رو قرار دادن بس��یج مردمی 
و ارت��ش عراق در حالی ص��ورت می گیرد که علمای دینی 
ع��راق ضمن تاکید ب��ر فتنه آمریکایی ب��ودن این رفتارها، 
مخالفت خود را با هدف قرار دادن پایگاه های بسیج مردمی 

این کشور اعالم کردند.
عراق طی روزهای اخیر با تحوالت مشکوکی همراه شده که 
یکپارچگی نیروهای امنیتی و نظامی این کشور را هدف قرار 
گرفته است و هدف گزاری آن نیز ایجاد جنگ داخلی میان 
ارتش و بسیج مردمی است. نیروهایی که وحدت آنها زمینه 
س��از امنیت و ثبات عراق در برابر تروریس��ت ها و تجاوزات 
ائتالف آمریکایی ضد داعش بوده است. این فتنه انگیزی با 
واکنش شدیدی در عراق مواجه شده چنانکه علمای دینی 
عراق با صدور بیانیه ای تاکید کردند: هدف قرار دادن بسیج 

مردمی عراق و حمله به پایگاه های آن، قابل قبول نیس��ت 
و هیچگاه نباید تکرار شود.علمای دینی عراق اعالم کردند: 
دس��ت داش��تن آمریکا در این رفتار خطرناک روشن است 
و بوی آمریکایی بودن این اقدام به مش��ام می رس��د.علمای 
دین��ی عراق همچنین این س��ئوال را مطرح کردند که چرا 
فرماندهی عملیات و س��ایر نیرو ه��ای امنیتی با پرونده های 
مه��م دیگری همچون ه��دف قرار دادن پایگاه های بس��یج 
مردمی نزدیک مرز های س��وریه و ترور فرماندهان ش��هید 
سردار شهید قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس در 

فرودگاه بین المللی بغداد و جنایت های سازمان یافته دیگر 
با قاطعیت برخورد نمی کنند؟

علمای دینی عراق در این بیانیه افزودند: خطر اینجاس��ت 
ک��ه یک گ��روه نظامی بخواهد عملیات��ی را در رویارویی با 
بس��یج مردمی انجام دهد!نظامیان تروریس��ت آمریکایی با 
یورش به مقر فرماندهی تیپ ۴۵ الحشدالش��عبی وابس��ته 
به کتائب حزب اهلل در شرق بغداد شماری از اعضای آن را 
ربودند؛ در همین حال، ساعاتی بعد این اعضا آزاد شدند.  

در همی��ن ح��ال »قی��س خزعل��ی« دبی��رکل عصائ��ب 

اهل الحق عراق ضمن اعالم اینکه حکم دس��تگیری اعضای 
الحشدالشعبی از س��وی »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر 
عراق صادر ش��ده نه دس��تگاه قضایی، وی را نصیحت کرد 
که در برابر الحش��د قرار نگیرد. همچنین حجت االسالم و 
المسلمین اکرم الکعبی دبیرکل مقاومت اسالمی نجباء در 
توئیتی با اش��اره به حوادث روز گذش��ته بغداد و بازداشت 
ش��ماری از نیروهای الحش��د الش��عبی خطاب به مسببان 
ای��ن حادثه گف��ت: جهت گیری خود را برم��ال کردید پس 
چه بهتر که توهم نداش��ته باش��ید. نکت��ه قابل توجه آنکه 
در اقدامی مشکوک و مغایر با وحدت عراق صدها معترض 
در می��دان التحریر بغداد حمایت خود را از اقدام نخس��ت 
وزیر در صدور دس��تور برای یورش نیروهای عراقی به مقر 

گردان های حزب اهلل اعالم کردند.
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هشدار علمای دینی عراق درباره هدف قرار دادن پایگاه های بسیج مردمی 

بویفتنهآمریکاییبهمشاممیرسد

واکنش اتمی کره شمالی به تهدید آمریکا 
پیون��گ یان��گ می گوید تجربه نش��ان داده ک��ه در برخورد ب��ا آمریکا، 
دیپلماس��ی راه به جایی نمی برد و تهدید هسته ای را فقط باید با تهدید 

مشابه، پاسخ داد.
کره ش��مالی در واکنش به عدم جدیت آمریکا در توس��ل به راهکارهای 

دیپلماتیک، هش��دار داد با رویه ای که واش��نگتن در پیش گرفته، حمله 
اتمی تنها گزینه باقی مانده اس��ت. الزم به ذکر اس��ت که در همین راس��تا، 

رس��انه دولتی کره شمالی، در مقاله ای انتقادی نوشت: برای رفع تهدید هسته ای 
آمریکا، دولت پیون��گ یانگ حتی االمکان چه از راه گفتگوی دیپلماتیک و چه با 
استناد به قوانین بین الملل، همه تالش های الزم را انجام داد حال آنکه این همه 
بی نتیج��ه بود. به این ترتیب، تنها راهی که باقی می ماند این اس��ت که )تهدید( 

هسته ای را با )تهدید( هسته ای پاسخ دهیم.

دستهای پنهان در ناآرامی های لبنان
وزیر کشور لبنان از مداخله و حمایت مالی خارجی برای به راه انداختن 

آشوب اخیر در لبنان خبر داد.
»محم��د فهمی« اعالم کرد، مداخله و حمایت خارجی در پش��ت پرده 
خشونت های یازده ژوئن جاری در لبنان قرار داشت.وی در گفت وگو با 

ش��بکه »المنار« تأکید کرد، یک دستگاه امنیتی خارجی در پشت پرده 
به راه انداختن آشوب های امنیتی اخیر در ۱۱ ژوئن و پس از آن بوده است. 

فهمی س��پس تصریح ک��رد، جنبش های امل و حزب اهلل ب��رای تقویت »امنیت 
داخلی« همراه بوده اند و هیچ ارتباطی با آش��وب های اخیر ندارند.وی ادامه داد: 
ما مانع از بس��تن مسیرها خواهیم شد و مس��ؤوالن این امر را تحت پیگرد قرار 
خواهیم داد. ما با حق آزادی بیان و تظاهرات موافقیم نه بستن مسیر. تعدی به 

شهروندان و امالک خصوصی و عمومی ممنوع است.

ادعای دولت سعودی دروغ محض است
مذاکره کننده ارشد هیأت صنعا گفت که ادعای آمادگی دولت سعودی 

برای صلح در یمن دروغ محض است.
»محمد عبدالس��الم« در صفحه توئیتر خود نوشت که دشمنان یمن 
س��خن از آمادگی ریاض برای صلح سخن می گویند؛ اما چنین چیزی 

ب��ه هیچ وجه صحت ن��دارد.او با بیان اینکه این س��خنان صرفا ادعای 
آمریکا و انگلیس و اوهام اس��ت؛ افزود: »به دش��من می گویم که ش��ما و 

مزدورانتان و با س��الحتان تجاوز علیه یمن را آغاز کردید و امثال شما صالحیت 
س��خن گفتن از صلح را ندارید.«عبدالس��الم پیش از این گفته بود که صنعا زیر 
فشار س��ازمان ملل و ائتالف سعودی حاضر به پذیرش آتش بسی که ضامن رفع 
محاصره و توقف تجاوز نظامی دش��من نیس��ت نخواهد رف��ت و یمن به تصمیم 

صریح و روشن شورای امنیت برای توقف تجاوزات و رفع محاصره نیاز دارد.

علی تتماج 

عراق چند روز پیش ش��اهد روی��دادی بود که می تواند در 
حوزه امنیتی و سیاس��ی تاثیرات قاب��ل توجهی به همراه 
داشته باش��د. مقر »کتائب حزب اهلل« از زیرمجموعه های 
حشد ش��عبی، هدف یورش قرار گرفت. گفته می شود که 
این حمله توس��ط نیروهای آمریکای��ی و با همکاری یگان 
مبارزه با تروریس��م عراق انجام ش��ده است. این حمله به 
مق��ر گروه های مقاومت مردمی در حالی صورت گرفت که 

بر اس��اس مصوبه پارلمان، این نیروها بخش��ی از نیروهای 
دفاعی در کنار ارتش عراق هستند لذا این اقدام را می توان 
نوع��ی اقدام علیه ارتش این کش��ور دانس��ت. هر چند که 
برخی محافل رس��انه ای و دولتمردان عراق تالش کرده اند 
تا با عناوینی همچون مقابله با جریان های خودس��ری که 
با نام حشدالش��عبی فعالیت می کردند این حمله را توجیه 
کنن��د اما بس��یاری تاکید دارند که این اق��دام نه تنها در 
چارچوب امنیت عراق نبوده بلکه پیامدهای منفی بسیاری 

به همراه خواهد داشت. 
نمای��ش اخت��الف می��ان ارکان دفاعی عراق از یک س��و 
گس��تاختر ش��دن گروه های تروریس��تی و بعثی ها را به 
همراه دارد و از سوی دیگر بهانه ای می شود برای توجیه 
حض��ور بلن��د مدت آمریکای��ی ها از عراق و ع��دم اجرای 

مصوب��ه پارلم��ان برای اخ��راج آنان. برخی ای��ن تصور را 
مطرح می سازند که این حمله می تواند زمینه ساز رضایت 
آمریکا برای خروج از عراق گردد حال آنکه تجربه نش��ان 
م��ی دهد که آمریکا هرگز به صورت مس��المت آمیز ترک 
اش��غالگری نخواهد کرد و راهکار عراق برای پایان اشغال، 
تقویت توان دفاعی و امنیتی اس��ت که با ترکیب ارتش و 
حشدالشعبی اجرا می ش��ود. در حال حاضر، حشد شعبی 
به عنوان س��وپاپ اطمینان امنیت عراق محسوب می شود 
و ب��ر اس��اس مصوبه رس��می پارلمان نیز جزئ��ی جدایی 
ناپذیر از س��اختار نیروهای مس��لح عراق به شمار می رود. 
بنابراین، پر واضح است که هرگونه تعرض به حشد شعبی 
در هر س��طحی در واقع تعرض به کلیت ساختار نیروهای 
مسلح عراق محسوب می ش��ود. و این جای تامل دارد که 

اخباری مبنی بر همکاری دستگاه مبارزه با تروریسم عراق 
با نیروهای آمریکایی برای حمله به مقر حش��د الش��عبی 

شنیده می شود.
 االبته این طراحی آمریکایی با شکس��ت همراه ش��ده که 
حمایت مردم و مراجع دینی از حشدالش��عبی س��ندی بر 
این مهم اس��ت. همچنین کارب��ران عرب در توئیتر با ترند 
کردن هش��تگ های��ی نظیر »مجاهدان م��ا خطر قرمز ما 
هس��تند« حمایت خود را از نیروهای حش��د شعبی اعالم 
کردند. مجموع این اقدامات نش��انگر لزوم استمرار فعالیت 
واح��د ارت��ش و نیروهای مردم��ی برای تامی��ن امنیت و 
رس��یدن عراق به ثبات اس��ت که اقداماتی همچون آنچه 
در قبال مقر حشدالش��عبی صورت گرفت قطعا نمی تواند 

کارکردی مناسب در تحقق این مهم باشد. 

یادداشت

توافق برای خروج یا ماندن 


