
دخالت افی بی آی در امور لبنان 
مقام ارش��د وزارت امور خارجه آمریکا اظهار کرد، 
دفت��ر تحقیقات ف��درال ای��ن کش��ور)اف.بی.آی( 
ب��ه تحقیقات درب��اره انفجار بزرگ اخیر در ش��هر 
بیروت که بیش از 200 کش��ته داشت می پیوندد. 
وی همچنین خواس��تار "تغیی��ر در لبنان با هدف 
اطمینان پیدا ک��ردن درباره اینکه اتفاقی مثل این 

هرگز دوباره رخ ندهد" شد.
دیوید هیل، معاون امور سیاسی وزیر خارجه آمریکا 
در جریان بازدید از مناطق تخریب شده شهر بیروت 
در اثر انفجار چند روز پیش اظهار کرد، لبنان نیاز به 
"اصالحات مالی و اقتصادی و پایان دادن به مدیریت 
ناکارآمد و وعده های پوچ" دارد.هیل خاطر نش��ان 
کرد: اف.بی.آی به زودی به دعوت لبنانی ها به جمع 
بازرس��ان لبنانی و بین المللی می پیوندد به یافتن 
پاسخ برای پرسشها درباره شرایطی که منجر به این 
انفجار شد کمک کند.میش��ل عون، رئیس جمهور 
لبنان اعالم کرده در تحقیقات بررس��ی خواهد شد 
ک��ه آیا علت ای��ن حادثه غفلت، یک تص��ادف و یا 

احتماال "مداخله خارجی" بوده است.
در ادامه دخالت غرب��ی در امور لبنان پس از ورود 
کش��تی نظامی فرانس��ه ب��ه بندر بیروت ب��ه بهانه 
کمک به این کش��ور، وزیر دفاع فرانسه وارد لبنان 
ش��ده اس��ت و قصد بازدید از محل انفجار را دارد.، 
»فلورانس پارلی« وزیر دفاع فرانس��ه وارد فرودگاه 
بین المللی »رفیق الحریری« شد. این در حالی است 
که در پی انفجار بیروت و وارد ش��دن خسارت های 
انس��انی و مالی به این ش��هر، پارلمان لبنان اعالم 

حالت فوق العاده را تصویب کرد.
بر اس��اس گزارش وبگاه »النش��ره«، در این جلسه 
مقرر ش��د خانواده های قربانیان انفجار بندر بیروت 
از برخی معافیت ها نیز برخوردار باش��ند. س��ازمان 
ملل اعالم کرد کش��ته های انفجار چهارم اوت )۱۴ 
مرداد( در بندر بیروت به ۱۷۸ نفر رسید، در همین 
حال ۶ هزار نفر مجروح ش��ده و دس��ت کم ۳0 نفر 

همچنان مفقود هستند.

نیمچه گزارش
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قاسم  غفوری

س��رانجام پس از س��الها گفتارهای کج دار و مریز از سوی 
مقامات اماراتی و رژیم صهیونیس��تی مبنی بر روابط میان 
طرفین، پنجشنبه گذش��ته محمد بن زاید ولیعهد امارات 

رس��ما این روابط را اعالم نمود. این اقدام در حالی صورت 
گرف��ت که پیش از ای��ن گزارش های متع��ددی مبنی بر 
هم��کاری امنیت��ی، اقتصادی و ورزش��ی و فرهنگی میان 
ابوظبی و تل آویو مطرح ش��ده بود و صهیونیست ها بارها 
از ام��ارات به عنوان ش��ریکی بزرگ یاد ک��رده بودند. این 
اقدام امارات که با واکنش های گسترده منفی فلسطینی و 
جامعه جهانی و البته اس��تقبال آمریکا و برخی کشورهای 
اروپای��ی و ارتج��اع عربی قرار گرفت این س��وال را مطرح 
می سازد که چرا این توافق در مقطع کنونی عنوان شده و 
چه اهدافی را دنبال می کند؟ در پاسخ به این مسئله پیش 
از هر چیز این امر را باید در نظر داش��ت که این اعالم در 
س��الروز پیروزی حزب اهلل لبنان بر ارتش صهیونیستی در 
سال 200۶ صورت گرفته اس��ت. بر این اساس این زمان 
س��نجی را می توان تحرکی برای به حاشیه راندن سالگرد 

آن پی��روزی و کم رنگ س��ازی دس��تاورد مقاومت عنوان 
داست که از سوی ارتجاع عربی صورت گرفته است. 

نکت��ه دیگر تقارن ای��ن اقدام ام��ارات با تش��دید بحران 
اقتصادیف اجتماعی و سیاس��ی در س��رزمین های اشغالی 
اس��ت چنانکه حتی برخی س��ران این رژیم از فروپاش��ی 
اجتماع��ی آن س��خن گفته ان��د. بر این اس��اس این اقدام 
ام��ارات را می ���وان دادن ن��ان به نتانیاهو ب��رای کاهش 
اعتراضات درونی دانس��ت که به این واس��طه شاید بتواند 
ب��ه حیات سیاس��ی اش ادامه دهد. نکته مه��م دیگر آنکه 
ترامپ در آس��تانه انتخابات آمریکا در بدترین شرایط قرار 
د ارد بویژه اینکه وی نتوانس��ته اس��ت طرح هایی همچون 
آوردن چین، ایران، کره ش��مالی و روسیه پای میز مذاکره 

تحمیلی را مجقق سازد. 
ترام��پ نیازمند برگ برنده ای اس��ت که هم حمایت البی 

صهیونیس��تی و عرب��ی را کس��ب نماید و هم ب��ه عنوان 
ناجی صلح رای هروندان آمریکایی را داش��ته باشد. بر این 
اس��اس اقدام امارات را می توان خدمت بن زاید به ترامپ 
دانس��ت در حالی ک��ه در ازای این خ��وش خدمتی وعده 
نس��یه رس��یدن به پادش��اهی را از ترامپ گرفته است در 
حالی که س��ابقه آمریکایی ها نشان می دهد که آنها هرگز 
ب��ه وعده های خود عمل نمی کنند چنانکه در قبال مصر و 
اردن پس از س��الها هرگز تعهداتشان اجرا نشد و آنها جز 
دادن امتیازات بسیار و زیر سلطه آمریکا رفتن دستاوردی 
نداشته اند. اکنون نیز بن زاید در حالی در کمپین انتخابات 
ترامپ ایفای نقش کرده  اس��ت که او نیز مانند محمد بن 
س��لمان در توهم برخوردار ش��دن از حمایت آمریکا برای 
رس��یدن به تخت پادشاهی است که نتیجه این جاه طلبی 

خیانت به امارات، جهان اسالم و فلسطین است .  

یادداشت

گزارش

جه��ان در حالی این روزها در وص��ف پیروزی غرور آفرین 
حزب اهلل لبنان بر ارتش صهیونیس��تی لب به سخن گشوده 
اس��ت که در خیانتی آشکار به فلسطین، امارات از برقراری 
روابط رس��می با رژیم صهیونیستی سخن گفت تا بن زاید 
ولیعهد اماراتی در کم��پ انتخاباتی ترامپ خوش خدمتی 

خود را تکمیل نماید.
۱۴ س��ال پی��ش در چنی��ن روزهایی ح��زب اهلل لبنان در 
جنگی موس��وم به ۳۳ روزه ارتش صهیونیس��تی را در هم 
کوبید و جهان اس��الم و امت عرب را سرافراز کرد بگونه ای 
که جهانیان حزب اهلل را قهرمان و نصراهلل دبیر کل حزب اهلل 
م��رد وعده های صادق نامیدند. ای��ن پیروزی چنان بود که 
خان��م فرناندز رئی��س جمهور آرژانتین در ش��ورای امنیت 
س��ازمان مل��ل ح��زب اهلل را قهرم��ان آزادی و آمری��کا را 
محور بحران نامید. اکنون در حالی جهان اس��الم جش��ن 
چهاردهمین س��ال پیروزی حزب اهلل را جشن می گیرد که 
امارات که سالهاس��ت راه خیانت به فلسطین را می پیماید 
در اقدامی که می توان آن را بوش��یدن کفش های آغش��ته 
ب��ه خون ترامپ با خون فلس��طینی ها دانس��ت از روابط با 
رژیم صهیونیس��تی س��خن گفت. روز پنج ش��نبه بود که 
واش��نگتن، ابوظبی و تل آویو طی بیانیه ای مش��ترک اعالم 
کردند که با وساطت »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا، 
»محم��د بن زیاد« ولی عهد ابوظب��ی و »بنیامین نتانیاهو«، 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی به توافق رسیدند که از این 
به بعد همکاری و روابط مش��ترک داش��ته باش��ند.در متن 
بیانیه مشترک برای اعالم این توافق آمده است: »در نتیجه 
این گش��ایش دیپلماتیک و بنا به درخواست رئیس جمهور 
ترام��پ و با حمای��ت امارات متحده عربی، اس��رائیل اعالم 
حاکمی��ت بر مناط��ق اعالم ش��ده در "چش��م انداز صلح" 
رئیس جمه��ور ترامپ را تعلیق ک��رده و تالش های خودش 
را بر توس��عه روابط با سایر کشورها در جهان عرب و اسالم 
متمرک��ز خواه��د کرد«.این اقدام ام��ارات متحده عربی به 
عنوان یک کش��ور عرب و مسلمان با واکنش منفی زیادی 

در میان کشورهای منطقه مواجه شده است.
منابع صهیونیس��تی از س��فر هیأت این رژیم به ابوظبی در 
هفته آینده و همچنین س��فر قریب الوقوع رئیس دس��تگاه 
جاسوسی رژیم صهیونیستی به ابوظبی خبر دادند.جنبش 
حماس فلسطین توافق امارات با صهیونیست ها را خنجری 
در پهل��وی ملت خود دانس��ت و گفت که ای��ن توافق، لکه 
ننگی بر پیش��انی حکام امارات خواه��د بود.دولت آلمان از 
توافق امارات و رژیم صهیونیس��تی در راستای عادی سازی 
روابط حمایت کرد. جارد کوش��نر مش��اور کاخ سفید گفت 
مذاکرات برای عادی س��ازی روابط بین اسرائیل و امارات، 
پ��س از یک س��ال و نیم به نتیج��ه رس��ید. در این میان 
اس��رائیل هیوم نزدی��ک به دفتر بنیامین نتانیاهو نخس��ت 
وزیر رژیم صهیونیس��تی فاش کرد او در دو س��ال گذشته، 
دستکم دو بار به صورت سری به امارات عربی متحده سفر 

کرده بود.صادق الغریانی اظهارداشت: امارات کشور متجاوز 
اس��ت و باید با تجاوزگری آن مقابله به مثل کرد و نباید به 
قطع روابط با امارات اکتفا کرد. سازشکاری امارات در حالی 
ص��ورت گرفته اس��ت که گزارش برخی رس��انه ها از وقوع 
چندین انفجار در اطراف نوار غزه در بامداد جمعه خبر می 
دهند.رژیم صهیونیستی اعالم کرد که از ورود محموله های 

سوخت به منطقه غزه ممانعت کرده است.
خب��ر دیگر آنک��ه محمد علی الحوثی رئی��س کمیته عالی 
انق��الب یمن در واکن��ش به توافقنامه صل��ح میان امارات 
و رژیم صهیونیس��تی، گفت: این توافق خیانت به مس��أله 
فلسطین است. همچنین هنیه و زیاد نخاله رهبران جنبش 
ه��ای »حماس« و »جهاد اس��المی« فلس��طین در تماس 
تلفنی مش��ترک خواستار لغو توافقنامه صلح امارات و رژیم 
صهیونیس��تی ش��دند.عبدالباری عط��وان تحلیلگر معروف 

جهان عرب در مطلبی در رای الیوم، با اش��اره به سخنرانی 
که سید حسن نصراهلل دبیر کل حزب اهلل لبنان به مناسبت 
چهاردهمین س��الگرد پیروزی مقاومت در جنگ ۳۳ روزه 
ایراد خواهد کرد، آورده اس��ت: ب��ه اختصار و با قاطعیت و 
ب��دون هرگونه تردی��دی می توان گفت ک��ه همه تحوالتی 
که در لبنان جاری اس��ت، نتیجه مستقیم یا غیرمستقیم، 
پیروزی جنگ ۳۳ روزه اس��ت که چهاردهمین سالگرد آن 
اس��ت. از س��وی دیگر وزارت خارجه عمان از توافق امارات 
با رژیم صهیونیس��تی در زمینه عادی س��ازی روابط میان 
طرفین استقبال کرد. پس از امارات متحده عربی قرار است 
بحری��ن نیز روند عادی س��ازی رواب��ط دیپلماتیک با رژیم 

صهیونیستی را در پیش گیرد.
 قرق��اش وزیر مش��اور در ام��ور خارجه ام��ارات از تصمیم 
محمد بن زای��د درباره توافق عادی س��ازی روابط با رژیم 
صهیونیس��تی ب��ه ش��دت حمای��ت کرد.ابومازان ریاس��ت 
تشکیالت خودگردان فلس��طین در واکنش به اعالم عادی 
س��ازی روابط اس��رائیل و امارات از اتحادیه عرب خواست 
برای بررس��ی این موضوع یک نشست فوری تشکیل دهد.

امام مس��جد الغفران صیدا در لبنان، توافق عادی س��ازی 
رواب��ط میان ام��ارات و رژیم صهیونیس��تی را مورد انزجار 
و محکومیت ش��دید ق��رار داد و آنرا ب��ه مثابه خنجری به 
اعراب و آرمان فلس��طین دانست. هوک نماینده ویژه دولت 
آمری��کا در امور ایران که از س��متش اس��تعفا کرده بعد از 
توافق میان رژیم صهیونیستی و امارات گفت که دنیا شاهد 
»خاورمیانه ای جدید« است. جانسون نخست وزیر انگلیس 
در پیام��ی توئیتری ب��ه توافق میان رژیم صهیونیس��تی و 
امارات واکنش نش��ان داد. در این میان جنبش جوانان ۱۴ 
فوریه بحرین با صدور بیانیه ای برقراری روابط رسمی میان 
امارات و رژیم صهیونیس��تی با حمای��ت آمریکا را محکوم 
کرد.از سوی دیگر اردوغان رئیس جمهور ترکیه در واکنش 
به اقدام امارات در عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیستی 
گفت که آنکارا، تعلیق روابط با ابوظبی را بررسی می کند.

تصوراتی از نوع بن زاید 
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دوری از مقاومت یعنی کنار گذاشتن حاکمیت لبنان
رئیس پارلمان لبنان، در چهاردهمین سالروز پیروزی این کشور در برابر 
تهاجم نظامی رژیم صهیونیس��تی، بار دیگ��ر مقاومت را عامل وحدت و 
قدرت لبنان دانس��ت. »نبیه بری« مقاومت در برابر اشغالگری های رژیم 
صهیونیستی را الزمه دفاع از حاکمیت این کشور دانست. او طی پیامی، 
گف��ت که بار دیگر تأکید می کند که لبنان برای آزادی همه اراضی خود 
و حف��ظ عوامل  قدرت خود از جمله مقاومت تأکید دارد.  نبیه بری با بیان 
اینکه »کنار گذاش��تن مقاومت یعنی کنار گذاشتن وحدت و حاکمیت لبنان«، 
اظهار داش��ت که »بحران اقتصادی فعلی دالیل داخلی دارد ولی علت اصلی نیز 
دارد و همه آن را می دانند و آن این که لبنان به دلیل حمایت از مردم فلسطین 
و کمک به آن ها در تعیین سرنوش��ت  مجازات می ش��ود و مجبور است، هزینه 

این حمایت را بپردازد«.

مداخالت خارجی عامل بی ثباتی بالروس 
ماریا زاخارووا س��خنگوی وزارت خارجه روسیه ضمن ابراز نگرانی درباره 
اوضاع پیش آمده در بالروس گفته مداخالت خارجی موجب ایجاد شکاف 
و بی ثبات س��ازی در این کشور شده است.زاخارووا گفته بعد از انتخابات 
ب��الروس، تالش نیرو های خارجی بر این بوده که در این کش��ور دخالت 
کنند و آن را بی ثبات  س��ازند.  سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته: »ما 
فشارهای بی سابقه ای که شرکای خارجی علیه مقامات بالروس اعمال می کنند 
را متذکر می شویم.« وی در ادامه افزود: »ما اقدامات مداخله جویانه خارجی در امور 
داخلی یک کشور مستقل به منظور ایجاد شکاف در جامعه و بی ثبات سازی اوضاع 
]این کش��ور[ را می توانیم مشاهده کنیم.« معترضان در شهر های مختلف بالروس 
سه شب متوالی دست به تجمع زدند؛ تجمعاتی که به خشونت کشیده شد و طبق 

اعالم وزارت کشور بالروس دستکم یک کشته بر جا گذاشته است.

کره شمالی کمک های خارجی را رد کرد
»کی��م جون��گ اون«، رهبر کره ش��مالی اعالم کرده اس��ت که با هدف 
جلوگیری از ش��یوع ویروس کرونا، کمک های خارجی در جریان س��یل 
مرگبار در این کشور را نمی پذیرد. به گفته رهبر کره شمالی با وخیم تر 
ش��دن اوضاع ویروس کرونا در سراسر جهان، نباید اجازه داد هیچ گونه 
کمک خارجی وارد کش��ور ش��ود. کمیته بین المللی صلیب سرخ به نقل 
از کمیته مدیریت بحران کره ش��مالی اعالم کرده اس��ت که به دنبال جاری 
ش��دن سیل بعد از هفته ها باران موسمی ش��دید و غیرطبیعی، دست کم 2۶ نفر 
در این کش��ور کشته و مفقود شدند. همچنین آژانس خبری مرکزی کره شمالی 
اعالم کرده اس��ت که دست کم ۱۶ هزار و ۶۸0 خانه و ۶۳0 ساختمان عمومی بر 
اثر باران های سیل آس��ا تخریب ش��ده یا زیر سیالب رفته اند. همچنین حدود ۴0 

هزار هکتار زمین های کشاورزی آسیب دیدند.

 یم�ن: س��خنگوی جنبش انص��اراهلل یمن گفت: 
س��الگرد پی��روزی مقاومت اس��المی در جنگ ۳۳ 
روزه را تبری��ک م��ی گویی��م. محمد عبدالس��الم 
سخنگوی جنبش انصاراهلل یمن اعالم کرد: به لبنان 
به مناس��بت س��الگرد پیروزی مقاومت اسالمی در 
جنگ ۳۳ روزه را که رژیم صهیونیس��تی به همراه 
آمریکا و دنباله روهای آنها از آن با شکس��تی خفت 

بار خارج شدند، تبریک می گوییم.

 ک�ره جنوبی: اعتصاب گس��ترده پزش��کان در 
کره جنوب��ی در واکنش به یکی از طرح های دولت 
موجب تعطیلی یک سوم از کلینیک های این کشور 
شد. مقامات وزارت بهداشت کره جنوبی می گویند 
با وجود گستردگی اعتصابات، اختالل قابل توجهی 

در کار بیمارستان ها رخ نخواهد داد.

 یونان: وزیر خارجه یونان در اوج تنش ها بین این 
کشور و ترکیه بر سر فعالیت های اکتشافی و حفاری 
در ش��رق مدیترانه، امروز پنجش��نبه در فلس��طین 
اش��غالی با مس��ئوالن رژیم صهیونیس��تی دیدار و 
گفت و گو کرد. در حالی که اتحادیه اروپا خود را برای 
نشست اضطراری درباره مسائلی از قبیل تنش ها بین 
یونان و ترکیه بر  س��ر ش��رق دریای مدیترانه آماده 
می کند، وزیر خارجه یونان برای انجام رایزنی ها علیه 

آنکارا به فلسطین اشغالی سفر کرد.

 لیتوان�ی: ب��ه دنبال تح��رکات آمری��کا و رژیم 
صهیونیس��تی، لیتوانی امروز پنجش��نبه اعالم کرد 
که ش��اخه سیاس��ی و نظامی ح��زب اهلل لبنان را به 
عنوان »سازمان تروریستی« می شناسد.در حالی که 
تحرکات غربی ها و رژیم صهیونیستی علیه گروه های 
مقاومت لبنان ادامه دارد، از لیتوانی خبر رسیده که 
این کشور واقع در شرق اروپا گروه مقاومت لبنان را 

یک »سازمان تروریستی« شناخته است.

 ونزوئال: » کریگ فالر« فرمانده نیروهای نظامی 
ای��االت متح��ده در آمری��کای جنوب��ی در ادعایی 
ونزئال را مرکز حلقه ش��رارتی خواند که کشورهای 
آمریکای جنوبی را تهدید می کند. دریادار »کریگ 
فال��ر« فرمان��ده نیروه��ای نظامی ای��االت متحده 
در آمری��کای جنوب��ی در میزگردی با اندیش��کده 
آمریکایی شورای آتالنتیک ادعاهایی را علیه دولت 

ونزوئال مطرح کرد.

از غرور آفرینی حزب هللا در جنگ 33 روزه تا سازش حقارت آمیز امارات با صهیونیست ها در روز مقاومت

بوسه بن زاید بر کفش های خونین ترامپ

نیروه��ای ارتش و انصاراهلل یمن، منطق��ه ای را از وجود 
تروریست های القاعده پاکسازی کردند که آمریکا سال ها 

در پی آن بود.
نیروه��ای ارتش و انص��اراهلل یمن از چند روز گذش��ته 
عملیات وس��یعی را علیه پایگاهها و مراکز اصلی حضور 
تروریست های القاعده آغاز کرده و روز گذشته توانستند 
یک��ی از اصلی ترین پایگاههای تروریس��ت ها را اس��تان 
»البیض��اء« به کنترل خود در آورند، موفقیتی که دولت 

آمریکا ظاهرا سال هاست که به دنبال آن است.
به نوش��ته وبگاه الخبر المینی، تسلط نیروهای یمنی بر 
منطقه »ی��کال« در البیضاء یعنی مهم ترین نقطه حضور 
عناصر القاعده، یک آبروری��زی برای آمریکا به خصوص 
دول��ت ترامپ بود و غول س��اختگی »تروریس��م« را که 
برای سالیان همچون میخی بر جسم یمن بود را در هم 
شکس��ت.بنابراین گزارش در ژانویه س��ال 20۱۷ آمریکا 
از انجام عملیات گس��ترده ای در تاریخ این کش��ور علیه 
القاع��ده در یمن ب��ه خصوص در منطق��ه »یکال« خبر 
داد. این عملیات درس��ت پ��س از روی کار آمدن دونالد 
ترامپ ب��ود و کماندوهای آمریکایی س��وار بر بالگرد به 
همراه پهپادها در آن مش��ارکت داش��تند. جز اینکه این 
عملیات با شکس��ت مفتضحانه ای همراه شد و دو بالگرد 
آمریکایی ه��ا س��قوط کردند و تع��دادی از نظامیان این 
کش��ور و غیرنظامیان منطقه کشته شدند، باید گفت که 

ای��ن عملیات به بهانه ای برای ورود مس��تقیم آمریکا به 
جنگ علیه یمن با ادعای مبارزه با القاعده  تبدیل شد.

اما اکنون نیروهای ارتش و انصاراهلل یمن، اسطوره ترامپ 
در یمن را در هم شکس��ته و با س��الح های س��بک و در 
عرض چند روز توانس��تند منطقه »ی��کال« را به کنترل 
خود در آورند. آمریکایی که تا کنون میلیاردها دالر برای 

مبارزه با القاعده در یمن هزینه کرده است.
اما در عرصه میدانی پس از تس��لط انصاراهلل بر مهم ترین 
مراک��ز داعش و القاع��ده هنوز ش��رایط و اوضاع عناصر 
تروریستی مشخص نیست و به گفته منابع محلی، آن ها 
میان اس��تان های مأرب، لحج و أبین پراکنده و به نوعی 
آواره شده اند. اما به نوشته وبگاه الخبر الیمنی، آزادسازی 
منطق��ه »یکال« نمی تواند پایان حضور تروریس��ت ها در 
یمن باش��د و به نظر می رس��د ائتالف س��عودی حساب 
ویژه ای بر روی آن ها در جنگ علیه صنعا باز کرده است.

الخبر الیمنی در انتهای گزارش خود نوش��ته اس��ت که 
تروریس��م به معنای کلی آن در یمن پایان یافته اس��ت. 
تروریس��می که قدرت های جهانی به بهانه آن س��ال ها 
یمن را مورد حمالت هوایی و پهپادی قرار می دادند، اما 
اکنون این نیروهای صنعا بودند که در عمل به تحرکات 
آن ها در »یکال« پایان دادند، در حالیکه که رس��انه های 
غرب��ی مدعی بودند س��ال های طوالنی ب��رای مبارزه با 

القاعده در یمن مورد نیاز است.

آمریکایی ه��ا در پی آنند که از طری��ق توافقی جدید با 
دولت عراق نیرو های خود را بخشی از نیرو ي پیمان ناتو 
به ش��مار آورند اما به نظر نمی رسد مقاومت عراق چنین 

توجیهاتی را بپذیرد.
آمریکا تالش می کند با گنجاندن نظامیان خود مس��تقر 
در عراق در قالب نیرو های پیمان ناتو، حضور خود را در 

این کشور توجیه کند.
ژنرال »کنت مکنزی« فرمانده تروریست هاي آمریکایی 
در غرب آسیا )سنتکام( , اعالم کرد کشورش قصد دارد 
برای حفظ حضور طوالنی مدت در عراق و س��وریه، طی 
ماه ه��ای آین��ده نیروهایش را در این دو کش��ور کاهش 
دهد. کنت مکنزی ب��ا این حال درباره حجم این حضور 
در س��وریه و عراق هیچ توضیحی ن��داد. در همین حال 
یک کاروان کمک لجستیک متعلق به ائتالف آمریکایی، 
در غ��رب ش��هر ناصری��ه در جنوب عراق ه��دف انفجار 
ق��رار گرفت که به آتش گرفت��ن یکی از خودرو های این 
کاروان منجر ش��د.همزمان با حوادث میدانی ضد حضور 
نظامیان آمریکایی در خاک عراق، اعتراضات مردمی نیز 
به حضور آنان رو به افزایش اس��ت. عده ای از معترضان 
عراقی خواس��تار خروج نیرو های آمریکایی از کشورشان 
هستند و در همین حال عده ای دیگر تهدید به استفاده 
از گزین��ه نظامی می کنند. گروه ه��ای مقاومت عراقی از 
دس��ته دوم هستند که تهدید کرده اند برای وادار کردن 

نظامی��ان آمریکایی به خروج از خاک ع��راق، به گزینه 
نظام��ی روی می آورند. این در حالی اس��ت که مصطفی 
الکاظمی نخست وزیر عراق قصد دارد بیستم ماه جاری 
به واش��نگتن س��فر کند تا درباره این موضوع با مقامات 
آمریکایی بحث و تبادل نظر کند.این در حالی اس��ت که 
آمریکایی ها در پی حضور مستقیم نظامی خود در عراق 
از طریق طرح توافقی جدید با دولت این کشور هستند، 
به گونه ای که در این توافق، نیرو های خود را بخش��ی از 
نیرو ه��ای پیمان ناتو به ش��مار آورند و در نتیجه حضور 
ای��ن نیرو ها را در عراق توجیه کنند. در این میان مبارزه 
عراقی ها با تروریس��ت ها ادامه دارد چنانکه منابع عراقی 
از حمالت خمپاره ای نیروهای حش��د شعبی به مواضع 
تکفیری ها در جنوب سامرا در استان صالح الدین خبر 
دادند.»س��الم طحیمر« نماینده پارلمان عراق از ائتالف 
عراقی��ون تأکید کرد که راهب��رد جدید آمریکا در عراق، 

باقی ماندن در این کشور به مدت طوالنی است.
خبر دیگر از عراق آنکه نخس��ت وزیر عراق از کمیسیون 
عالی انتخابات این کش��ور خواست تالش مضاعفی برای 
برگ��زاری انتخابات در موعد مق��رر آن یعنی خرداد ماه 
۱۴00 ب��ه کار بندد.»مصطفی الکاظمی« نخس��ت وزیر 
عراق از کمیسیون انتخابات خواست تا همه تالش خود 
را ب��رای برگزاری ب��ه موقع انتخابات زودهن��گام به کار 

بندد.

تقالی آمريکا برای ماندن در عراق با نقاب  ناتودستاورد بزرگ یمن علیه القاعده با سالح سبک 


