
عضو سائرون: آمریکا برای نابودی عراق 
باید 20 تریلیون دالر خسارت بدهد

عضو پارلمان عراق از ائتالف ســائرون در پاســخ به 
غرامت خواهی »ترامپ« از عراق گفته، بغداد است که باید 
از واشنگتن خسارت 20 تریلیون دالری ناشی از اشغالگری، 

جنایت، کشتار و تخریب دریافت کند.
 »سالم الشــمری« عضو ائتالف سائرون به رهبری »مقتدی 
الصدر« در پارلمان عراق روز دوشنبه از آمریکا خواست ۲۰ تریلیون 
دالر غرامت نابودی عراق را به بغداد بدهد. او در بیانیه ای با تأکید بر 
این که آمریکا مسئول همه ویرانی هایی است که بر سر عراق آمده، 

گفت: »آمریکا باید خســارتی را که به عراق وارد کرده و بر اساس 
برآوردهــای بین المللی بیش از ۲۰ تریلیون دالر اســت، پرداخت 
کند«. »الشمری« این را هم گفت که: »رئیس جمهور آمریکا پشت 
سر هم می گوید عراق باید غرامت بدهد، اما درباره این قضیه خود 
را به فراموشــی زده که تخریب و ویرانی سنگینی که بر سر عراق 
آمد، دولت های پیاپی آمریکا مقصر آن بودند...اشغالگری آمریکا در 
عراق و رفتارهای تروریستی آن در این کشور به سرحد یک کشتار 

جمعی رسیده است.«
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حکم اعدام پرویز مشرف 
لغو شد

دادگاه پاکســتان از ابطال حکم اعدام صادر شده 
علیه رئیس جمهوری پیشین این کشور به اتهام »خیانت 

بزرگ« خبر داد.
دیوان عالی پاکســتان دیروزحکم اعدام صادر شــده علیه 
»پرویز مشــرف« توسط دادگاه ویژه را لغو کرد. به اعتقاد قضات 
دیوان عالی، تشکیل جلســه دادگاه ویژه برای محاکمه مشرف، 
غیر قانونی بوده است. پیش از این، دادگاه ویژه مشرف را به خیانت 
بــزرگ متهم و او را به خاطر همین اتهام، به اعدام محکوم کرده 

بود. وی به دلیل تعلیق قانون اساسی و اعمال وضعیت اضطراری 
در سال ۲۰۰۷ میالدی، به خیانت بزرگ متهم شده بود.

مشــرف در ســال ۱۹۹۹ با برکناری دولت غیرنظامی به 
نخست وزیری »محمد نواز شریف«، در سمت رئیس دولت، سپس 
در مقام رئیس جمهوری پاکستان، قدرت را به دست گرفت. دوره 
ریاست جمهوری وی در سال ۲۰۰٨ و در پی برگزاری انتخابات 
و تعیین رئیس جمهور جدید، به پایان رســیده و او به خارج از 

پاکستان رفته است.

سفر خلیفه حفتر و فائزالسراج به مسکو 
پوتین میانجی صلح در لیبی شد

سرویس خارجی-
رسانه های روسی از سفر »خلیفه حفتر« و »فائز السراج« 
رهبــران طرفین درگیر در لیبی به مســکو برای امضای 

توافق نامه  صلح خبر داده اند.
جنگ داخلی و خونین لیبی از یکشنبه ۱۲ بامداد، یک آتش بس 
شکننده را تجربه می کند. نیروهای »خلیفه حفتر« فرمانده نیروهای 
شرق لیبی موسوم به ارتش ملی و »فائز السراج« رئیس دولت وفاق 
ملی با دعوت ترکیه و روسیه تصمیم گرفتند تا آتش بسی را اعالم 
کنند. این آتش بس گرچه در جاده صالح الدین طرابلس، پایتخت 
لیبی، نقض شد ولی طرفین به شدت می کوشند تا پایان نیابد و تا 

کنون آن را تا حدودی حفظ کرده اند.
روز یکشــنبه بود که برخی رســانه ها خبر دادند »والدیمیر 
پوتین« رئیس جمهور روســیه و حامی »حفتر« با »رجب طیب 
اردوغان« رئیس جمهور ترکیه و حامی نیروهای »السراج« درباره 
لیبی رایزنی کرده اند و روز بعد روزنامه روسی »کامرسانت« از سفر 
»حفتر« و »السراج« به مسکو خبر داد که قصد دارند تا توافقنامه 

صلح امضا  کنند.
اتفاقی که اگر به طور کامل محقق شــود، واقعه بسیار مهمی 
خواهد بود. با وجود دامن زدن کشــورهای مداخله کننده به این 
جنگ، روزنامه »الیوم السابع« گزارش داده که سفارت های فرانسه، 
آلمــان، ایتالیا، انگلیس و آمریکا و هیئت اتحادیه اروپا در لیبی و 
تعدادی از کشورهای عربی از آتش بس در لیبی استقبال کرده اند 

و از طرف های درگیر خواستند به آن پایبند باشند.
اگر این آتش بس به ثمر برسد می توان امیدوار بود که افزون 
بر گروه های داخلی، حامیان خارجی آنان هم به توافقی رسیده اند 
که نتیجه اش آرام گرفتن لیبی شده است، و اال واقعیت آن است 
که بحران ســوریه کم-و-بیش با همان ابعاد و اهداف مشخصش 
)دستاوردهای اقتصادی و مصادره نفت و گاز( در لیبی هم به طور 
کامل تکرار خواهد شــد. این طور باید مطمئن بود که آتش بس 
هم خیلی زود تمام خواهد شــد و از معدود ثمراتش این خواهد 
بود که به نیروهای طرفین جنگ اجازه نفس کشیدن می دهد تا 
برای دور بعدی جنگ آماده شوند!در این میان نباید فراموش کرد 
که غربی ها هرگز حاضر به دســت کشیدن از چاه های نفتی این 
کشور نخواهند شد چرا که این کشور امروز اگر درگیر یک جنگ 
خانمانسوز است، به دلیل رقابت همین کشورهای مداخله کننده، 

بر سر ثروتش است.

مورالس به دنبال مسلح کردن 
مردم!

سرویس خارجی-
رئیس جمهور مستعفی و در تبعید بولیوی صدای 
پخش شده اش از رادیوی سراسری این کشور که در 
آن برای تشــکیل گروه های مسلح مردمی فراخوان 

می دهد را تأیید و از آن دفاع کرد.
از چند مــاه پیش تاکنون بولیوی صحنه تحوالت تند و 
خشونت باری بوده اســت. انتخاباتی انجام شد که نتایجش 
مورد اعتراض گروهی از مردم قرار گرفت و شورشــی شکل 
گرفت، آمریکا طبق معمول وارد معرکه شــد و کار تا جایی 
پیش رفت که ارتش، پیروز انتخابات را تهدید کرد تا استعفا 
بدهد، رئیس جمهور منتخب هم تن به این خواسته ها داد و 

استعفا کرد و از کشور رفت.  
»اوو مورالس«، رئیس جمهوری مستعفی و قربانی کودتای 
بولیوی حاال در آرژانتین مســتقر اســت. او یکشنبه شب با 
»رویترز« گفت وگو و تأیید کرد که صدای ضبط شــده که 
در رادیوی سراســری بولیوی پخش شده، صدای اوست که 
در آن خواستار تشکیل نیروهای مسلح شبه نظامی همانند 

آنچه در ونزوئال وجود دارد، شده است.
او همچنین گفت: »مردم حق دارند از خودشــان دفاع 
کننــد، اگر که دولت جدید به آنهــا حمله کند. منظور من 
این نیست که این گروه ها به سالح مجهز شوند بلکه منظورم 
گروه های دفاع شهروندی است که همیشه وجود داشته اند... 
اگر گروه های مســلح در بولیوی به ســوی مردم تیراندازی 
کنند و مردم را از پای دربیاورند، مردم حق دارند از امنیت 
خود دفاع کنند. در برخی جاها، این گروه ها را شــبه نظامی 
می نامند و در دیگر موارد آنها را سندیکای امنیت یا اتحادیه 
پلیــس و در برخی جاها هم محافظ عمومی. این مســئله 

جدیدی نیست«.
»مورالس« درباره انتشــار مکالمه اش هم اینطور موضع 
گرفت: »اگر به بولیوی برگردم یا کسی دیگر به آن جا برگردد، 
ما باید نیروهای مسلح مردمی شبیه به آنچه در ونزوئال است، 
داشته باشیم. ]مردم[ به ما خیلی اعتماد داشتند. اما ما »طرح 

ب« نداشتیم ]و در نتیجه از کودتا شکست خوردیم[«.
با توجه به اینکــه »مورالس« در میان مردم بولیوی، به 
ویژه بومیان این کشور، طرفداران زیادی دارد، این فراخوان 
ممکن اســت منجر به یک جنگ داخلــی میان طرفداران 
»مورالس« و نیروهای حامِی دولِت موقِت کودتا شود. گفتنی 
اســت در همان درگیری های اولیه پس از انتخابات بیش از 

۲۰ تن کشته شدند.

پذیرایی بن سلمان از »آبه« 
در بیابان

ولیعهد سعودی در اقدامی عجیب، دیدار خود با نخست وزیر 
ژاپن را در یک چادر بیابانی ترتیب داد و نخست وزیر ژاپن نیز عبای 
عربستانی بر تن کرد. نحوه پوشش نخست وزیر ژاپن و برگزاری این 

دیدار، توجه رسانه ها را جلب کرده است.
سفر »شینزوآبه« نخست وزیر ژاپن به عربستان به سوژه رسانه ها تبدیل 
شده است. اما علت این مسئله نه به محتوای این دیدار بلکه به دلیل نوع 
خاص پذیرایی عربســتان از نخســت وزیر ژاپن برمی گــردد. »محمد بن 
ســلمان«، ولیعهد سعودی در یک چادر سنتی که در استان العال واقع در 
شمال غرب عربستان برپا شده بود، میزبان نخست وزیر ژاپن بود، به شکلی 
که به دلیل برودت هوا و بارش برف، نخســت وزیر ژاپن یک عبای پشمی 

عربی را بر تن کرد.
بر اســاس تصاویر و فیلم های منتشر شــده، »آبه« و »بن سلمان« به 
 همراه تعدادی از مسئوالن دو کشور دیدار خود را در این چادر انجام دادند و 
بن سلمان در این دیدار از اقدامات دیپلماتیک ژاپن در منطقه تقدیر و رویکرد 
و ارزیابی های آبه از مسایل مختلف را تایید کرد. گفته می شود سفر »آبه« 
در راســتای انجام یک سفر دوره ای به خاورمیانه که شامل عمان و امارات 

نیز است صورت می گیرد.
وزارت خارجه ژاپن اعالم کرده، دیدار نخست وزیر این کشور با ولیعهد 
سعودی بر سه محور اصلی یعنی تنش های به وجود آمده در منطقه، روابط 
دوجانبه ژاپن و عربستان و نیز میزبانی عربستان از نشست گروه ۲۰ استوار 
بود. »آبه« هــم درباره همکاری ها میان توکیو و ریاض اعالم کرده، میزان 
سرمایه گذاری های مشترک دو کشور به بیش از ۳۰ میلیارد دالر می رسد. 
خبرگزاری رسمی عربستان نیز اعالم کرده سلمان بن عبد العزیز، پادشاه 
عربستان نیز یک جلسه مذاکرات رسمی با آبه داشته و دو طرف به بررسی 
روابط دو جانبه توکیو-ریاض، همکاری ها در حوزه های گردشگری، امنیتی، 

انرژی تجدیدپذیر و... پرداختند.

طعنه سنگین نانسی پلوسی به رئیس جمهور آمریکا
ترامپ برای همیشه استیضاح شده است

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در طعنه ای سنگین به »دونالد 
ترامپ« اعالم کرد، صرف نظر از نتیجه جلســه محاکمه در سنا، 

رئیس جمهور استیضاح شده همیشگی است.
از زمان تصویب اســتیضاح ترامپ در مجلس نمایندگان آمریکا، چهار 
هفته می گذرد و ترامپ اکنون در انتظار برگزاری جلســه محاکمه خود در 
سنا است. »نانسی پلوسی«، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، روز جمعه رسما 
اعالم کرد بندهای اســتیضاح »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا هفته 
آینده )هفته جاری( به سنا تحویل شده و بندهای استیضاح به مجلس سنا 
می رود. بر اساس گزارش رسانه ها، ترامپ از اینکه اسمش به عنوان سومین 
رئیس جمهور استیضاحی تاریخ آمریکا ثبت می شود، عصبانی است. وی روز 
یکشنبه بار دیگر از اینکه در مجلس نمایندگان این کشور استیضاح شده و به 
جمع معدود رؤسای جمهور استیضاح شده آمریکا پیوسته، گالیه کرد و آن را 
یک لکه ننگ خواند. ترامپ در توئیتر نوشت: »چرا ننگ استیضاح باید کنار 
نام من باشد، آن هم در حالی که من هیچ خطایی نکرده ام. متن ]گفت وگو 
با رئیس جمهور اوکراین[ را بخوانید. یک فریب کامال حزبی، که تا به حال 
سابقه نداشته است.«. ترامپ با اشاره به اینکه هیچ یک از جمهوری خواهان 
مجلس نمایندگان به استیضاح وی رأی مثبت نداده اند و در مقابل سه نفر 
از دموکرات ها به این طرح رأی منفی داده اند، نوشته است: »این بی انصافی 

در حق ده ها میلیون رأی دهنده است.« 
اما این توئیت ها خیلی زمان نبرد که با پاسخ طعنه آمیز نانسی پلوسی 
رو به رو شــد.رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت: »بدون توجه به اینکه 
میچ مک کانل، رهبر اکثریت جمهوری خواه سنا جلسه محاکمه استیضاح 
ترامپ را چگونه پیش خواهد برد، رئیس جمهور برای همیشه استیضاح خواهد 
شد«. پلوسی با اشاره به تاخیر در ارائه مصوبه استیضاح رئیس جمهور که از 
سوی ترامپ و برخی جمهوری خواهان مورد انتقاد قرار گرفت، اعالم کرد 
این تاخیر در تالش برای اعمال فشار بر سنا برای انجام یک محاکمه عادالنه 
صورت گرفت و ترامپ باید در برابر مردم آمریکا پاسخگو باشد. پلوسی تاکید 
کرد: تاخیر در ارائه مصوبه مذکور به سنا این واقعیت را نشان می دهد که ما 
به شاهدان و مستنداتی برای محاکمه نیاز داریم. ما به استیضاح اطمینان 
داریم. فکر می کنیم شاهد کافی برای حذف او از قدرت وجود دارد. با این 
حال ما می خواهیم مردم آمریکا حقیقت را ببینند و چرا جمهوری خواهان 
از حقیقــت واهمه دارند؟ رئیس مجلس نمایندگان آمریکا همچنین گفت: 
خیلــی تمایل ندارم وقتم را صرف توئیت های احمقانه او کنم. کمتر از ۲۴ 
ســاعت پس از ارائه مصوبه استیضاح، جلسه محاکمه رئیس جمهور آمریکا 
در مجلس سنا آغاز می شود. اندکی پس از اظهارات پلوسی، »استیضاح برای 

همیشه« در شبکه اجتماعی توئیتر ترند شد.
مجلس نمایندگان آمریکا بامــداد ۲٨ آذرماه با اکثریت آرا هر دو بند 
قطعنامه اســتیضاح »دونالد ترامپ« را به تصویب رســاند تا او ســومین 
رئیس جمهور تاریخ آمریکا لقب بگیرد که اســتیضاح می شود.  نقش اصلی 
مجلس نمایندگان تصویب همین طرح اســتیضاح خواهد بود و در صورت 
تصویب، باقی امور اســتیضاح در مجلس سنا صورت خواهد گرفت؛ جایی 
که برعکس مجلس نمایندگان، جمهوری خواهان در اکثریت هســتند. در 
مجلس سنا چیزی شــبیه یک دادگاه شکل خواهد گرفت که ریاست آن 
با رئیس دیوان عالی است و سناتورها در آن نقش اعضای هیئت منصفه را 
دارند. برای خلع ترامپ از قدرت، دوسوم سناتورها )۶۷ نفر( باید به عزل او 
رای دهند؛ امری که با توجه به اکثریت جمهوری خواهان در مجلس ســنا 
در شرایط عادی غیرممکن به نظر می رسد. با این حال در جریان استیضاح، 
دموکرات ها فرصت آن را خواهند داشت تا با نقد جدی عملکرد ترامپ، رای 

او را در انتخابات ۲۰۲۰ بشکنند.

طبق گزارش جدید جنبش حماس، در یک سال 
گذشته 5000 اقدام مقاومتی علیه رژیم صهیونیستی 

در کرانه باختری صورت گرفته است.
جنایت های رژیم صهیونیســتی در ســال ۲۰۱۹ و 
تشــدید حمالت به غیر نظامیان باعث شد تا عالوه بر نوار 
غزه، در کرانه باختری نیز، مردم فلســطین عملیات های 
خود علیه این رژیم را گســترش دهند. در این راستا اداره 
اطالع رسانی جنبش فلسطینی حماس اعالم کرده، علیرغم 
هماهنگی امنیتی میان تشــکیالت خودگردان و اقدامات 
رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین در کرانه باختری و 
قدس، عملیات مقاومتی در این مناطق ادامه پیدا کرد. بر 
اساس گزارش »قدس پرس«، حماس در ادامه به عملیات 
مقاومتی انجام شده علیه رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۱۹ 
پرداخت و اعالم کرد، در این ســال ۵۴۰۲ اقدام مقاومتی 
در کرانه باختری و قدس انجام شــده که رام اهلل با ۱۱٨۳ 
عملیات در رتبه اول، قدس با ۱۰۵۳ عملیات و الخلیل با 
٨۲۳ عملیات در رتبه های بعدی قرار دارند...مقاومت موفق 
به کشتن پنج اسرائیلی و مجروحیت ۱۵۳ نفر دیگر، انجام 
۳٨ عملیات تیراندازی، ۳۰ عملیات با استفاده از سالح سرد، 
۱۱ عملیــات زیرگیری با خودرو یا تالش برای انجام آن و 

٨۷ عملیات کاشت و پرتاب بمب دستی شد.«
در ادامــه این گــزارش به عنوان مثال بــه برخی از 
عملیات های مقاومتی اشاره شده است. از جمله عملیات 
»عمر ابولیلی« در »سلفیت« کرانه باختری که طی آن با 
کشــتن یک نظامی صهیونیست و برداشتن سالح وی، به 
سمت یک خاخام صهیونیست شلیک کرد و وی را نیز ُکشت 
و چنــد نفر را زخمی کرد. وی با وجود تالش های امنیتی 
زیاد رژیم صهیونیستی توانست ۷۰ ساعت خود را مخفی 
نگه دارد. بر اساس این گزارش، در عملیاتی دیگر »نصیر و 
قاسم عصافره« موفق شدند یک نظامی صهیونیست را در 
نزدیکی شهرکی صهیونیستی در جنوب بیت لحم به هالکت 

برساند. همچنین طی عملیات یکی از هسته های مقاومت، 
بمبی در مســیر رفت و آمد صهیونیست ها کار گذاشته و 
با کنترل از راه دو منفجر شــد که طــی آن یک نظامی 
صهیونیست به هالکت رسید و دو نفر دیگر زخمی شدند.

همچنین مرکز حقوق بشــری و غیر دولتی »میزان« 
اعالم کرده، تا پایان ســال ۲۰۱۹ ، ۲۱۵ فلســطینی در 
راهپیمایی های بازگشت و شکست محاصره غزه به شهادت 
رسیده اند که در بین آنها ۴۷ کودک وجود دارد. بر اساس 

گزارش خبرگزاری »آناتولی«، استان خان یونس نوار غزه 
با ۵۹ شــهید، از نظر تعداد شهدا در صدر قرار دارد و پس 
از آن غزه با ۵۳ شــهید، الوسطی با ۴۱ شهید، الشمال با 
۳۳ شهید و رفح با ۳۰ شهید در رتبه های بعدی قرار دارند.

رژیم صهیونیستی می گوید قصد دارد در اقدامی 
متناقض با ابتدایی ترین قوانین حقوق بشری، ۶0 
کودک و نوجوان اســیر را به سلول های انفرادی 

منتقل کند!
به گزارش روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، هیئت 
امور اسرا و آزادگان فلسطین در بیانیه ای مطبوعاتی اعالم 
کــرده، مدیریت زندان های رژیم صهیونیســتی تصمیم 
دارد بــه بهانه های واهی نزدیک به ۶۰ کودک و نوجوان 
فلسطینی اســیر را از زندان »عوفر« به زندان »دامون« 
منتقل کند. طبق گزارش این هیئت، اسرای زندان های 
مختلف در مخالفت با این مســئله نسبت به سرنوشت 
ایــن کودکان ابراز نگرانی و تهدید کردند، در صورتی که 
مدیریت زندان های رژیم صهیونیســتی دست به چنین 
اقدامی بزند، اقدامات تالفی جویانه را در پیش می گیرند.

رژیم صهیونیســتی صدها کودک زیر ۱٨ ســال و 
حتــی چند کودک زیر ۱۴ ســال را در زندان های خود 
بازداشــت کرده اند، اقدامی که نقض آشکار حقوق بشر و 
توافقنامه های بین المللی است. انجمن اسرای فلسطین 
نیز انتقال کودکان و نوجوانان اســیر از زندان »عوفر« به 
»دامون« را نقض یکی از مهم ترین حقوق اسرای فلسطینی 
دانســت و اعالم کرد: »این اقــدام مدیریت زندان های 

اســرائیلی تنها به انتقال اسرا محدود نمی شود، بلکه این 
مدیریت قصد دارد کودکان را در ســلول انفرادی حبس 
کند و این امر به صورت تدریجی در ســایر زندان هایی 
کــه کودکان حضور دارند از جمله عوفر، مجدو و دامون 

با نزدیک به ۲۰۰ کودک و نوجوان اجرا خواهد شد.«
گفتنی اســت برخی کشورهای غربی مدعی دفاع از 
حقوق بشر، همواره علیه چنین اقدامات جنایت کارانه ای، 

سکوت و بعضا حتی از آن حمایت کرده اند.

به زودی صورت می گیرد

انتقال 60 کودک و نوجوان فلسطینی
به سلول های انفرادی توسط رژیم صهیونیستی

در قدس و کرانه باختری

جوانان فلسطینی سال 2019 
بیش از 5000 عملیات ضدصهیونیستی انجام دادند

گزارش کیهان از آخرین تحوالت عراق

ادامه موشک باران پایگاه های آمریکا در عراق
پمپئو کالفه شد

رهبران مقاومت عراق برای اخراج آمریکا هم قسم شدند

»مایک پمپئو« در واکنش به افزایش تحرکات 
و هدف  نیروهای »حشدالشعبی«  ضدآمریکایی 
موشک قرار گرفتن یک پایگاه آمریکایی در شمال 

عراق، فقط ابراز خشم کرد!
وزیــر خارجه آمریکا که تا همین چند روز قبل، به 
مقامات عراقی تحکم می کرد، دیروز در واکنش به حمله 
موشکی به پایگاه آمریکایی »بلد«، فقط ابراز خشم کرد!

به گزارش خبرگزاری فــارس، پایگاه هوایی »بلد« 
واقع در استان صالح الدین عراق، یکشنبه  شب هدف پنج 
فروند موشک کاتیوشا قرار گرفت. این خبرگزاری به نقل 
از شبکه »المیادین« افزود، موشک ها به باند فرودگاه بلد 
و یک رســتوران این پایگاه هوایی اصابت کردند. در این 
حمله ، دو نظامی آمریکایی زخمی شــدند. اسکای نیوز 
شمار موشک های اصابت کرده به بلد را ۷ فروند ذکر کرد.

پمپئو: خشمگین هستم!
وزیر خارجه آمریکا از حمله به پایگاه البلد عراق که 
محل حضور تروریست های آمریکایی است، به شدت 
انتقاد کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پمپئو 
در صفحه شــخصی خود در توئیتر نوشت: از اینکه 
دوبــاره یک پایگاه دیگر در عراق هدف حمله راکتی 
قرار گرفته است، خشمگین هستم، امیدوارم زخمی ها 
ســریعاً بهبود پیدا کنند. ادامه نقض حاکمیت عراق 
توسط گروه های شبه نظامی، که به دولت بغداد وفادار 

نیستند، باید پایان یابد! 
این اظهارات که بیشتر عجز پمپئو را تداعی می کند، 
پیش از حمله موشکی ایران به پایگاه »عین االسد«، شکل 
دیگری داشت و وزیر خارجه آمریکا به همراه رئیس جمهور 
این کشور، مرتبا علیه مقاومت عراق و ایران رجز خوانی 

می کرده اند.
فرصت برای اخراج آمریکا

»محمد محیی« ســخنگوی »گردان های حزب اهلل 
عراق« وابســته به حشدالشعبی، گفت: ما در حال آماده 

شدن برای مقابله با اشغالگران آمریکایی هستیم.

به گزارش خبرگزاری فارس، وی در گفت وگو با شبکه 
المیادین تصریح کرد: ما می دانیم که نیروهای آمریکایی 
تالش دارند برای مدت طوالنی تری در عراق بمانند، اما 
به طرف های رسمی عراق فرصت می دهیم تا همه ابزارها 

برای خروج نیروهای آمریکایی را به کارگیرند.
ســخنگوی گردان های حزب اهلل با تاکید بر اذعان 
همــه گروه های عراقی به نقش شــهید حاج »قاســم 
سلیمانی« در کمک به عراق برای شکست داعش گفت: 
»هیچ عراقی نمی تواند نقش بزرگ و افتخارآمیز سردار 
سلیمانی و ایستادن وی در خطوط مقدم شکست داعش 

را فراموش کند.«
محیی اخراج نظامیان آمریکایی از منطقه را اولویت 
حشــد خواند و گفت:» جبهه مقاومــت برای مقابله با 
نیروهای آمریکایی، درمناطق وسیعی گسترده شده است.«

اقدام آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد سلیمانی 
فرمانده نیروی قدس ســپاه پاســداران و »ابومهدی 

المهندس« نائب رئیس حشد الشعبی عراق و چند روز قبل 
از آن، حمله پهپادی آمریکا به پایگاه گردان های حزب اهلل 
در شهرستان »القائم« االنبار و به شهادت رسیدن ۲٨ 
نفــر از نیروهای این گروه، با  عث شــد که عراقی ها از 
ادامه حضور اشغالگران آمریکایی در کشورشان، بیشتر 

خشمگین شوند.
 پارلمان عراق روز یکشــنبه ۱۵ دی)دو روز بعد از 
اقدام تروریستی آمریکا( به خروج همه نیروهای خارجی 

از عراق رای داد.
نشست مقتدا صدر و عامری

»مقتــدا صدر« رهبر ائتالف »ســائرون« و »هادی 
عامری« رئیس ائتالف »فتح« عراق، طی نشستی، در باره 
نحوه اخراج نیروهای خارجی از این کشور، سخن گفتند.
 به گزارش خبرگزاری تسنیم، مقتدا صدر و عامری 
همچنین، در باره رسیدگی به خواسته های تظاهر کنندگان 

و تسریع در تشکیل دولت، گفت و گو کردند.

عالوه بر آن، مقتدا صدر به همراه شماری از فرماندهان 
مقاومت، بر ســر اخراج نیروهای آمریکایی از عراق، هم 

قسم شدند. 
توطئه تازه واشنگتن

آمریکا بار دیگر دســت رژیم صهیونیستی را برای 
حمله به عراق بازگذاشت و پهپادهای متجاوز آمریکایی 
نیز پروازهایشان را در آسمان عراق، گسترده تر کرده اند.

بــه گزارش فارس، مقامــات عراقی می گویند پرواز 
این پهپادها به منظور رصد و پیگیری اوضاع اســت، اما 
آمریکایی ها ادعا می کنند که این قضیه جنبه دفاعی دارد 
و به منظور مقابله با هر گونه حمله ای به پایگاه هایشان در 

شمال، غرب و مرکز عراق است.
به همین خاطر، حشد الشعبی در حال انتقال انبارهای 
تســلیحات از مواضع فعلی خود بــه داخل پایگاه های 
مستحکم ارتش عراق و تغییر دادن پادگان هایشان هستند.
همچنین، تدابیــر امنیتی بــرای حفاظت از جان 
فرماندهان گروه های حشد الشعبی افزایش یافته است، به 
خصوص آنهایی که نامشان در لیست تحریم آمریکا قرار 
دارد. از جمله این افراد تحریم شــده، »قیس الخزعلی« 
رهبر گروه عصائب اهل الحق، »ابواالء الوالئی« فرمانده 
گردان های ســید الشــهداء و »اکرم الکعبی« فرمانده 

النجباء هستند.
این منبع افزود: براســاس ابالغیه فوری صادر شده 
توســط »فالح الفیاض« رئیس دفتر مشاور امنیت ملی 
عراق و رئیس سازمان حشد الشعبی، روز یکشنبه رهبران 
برجسته گروه های حشد محل اقامت و تردد خود را تغییر 
دادند و برخی از آنها در تیم همراهان خود، تغییراتی به 
وجود آوردند و شماره تلفن های خود را هم عوض کردند.
یکی از اعضای برجســته ائتالف »فتح« با اعالم این 
خبر، تاکید کرد: »آمریکامجددا دست رژیم صهیونیستی 
را برای حمله به مواضعی در داخل عراق، که چند ماهی 
متوقف شــده بود، بازگذاشته است و حاال شامل تهدید 

علیه مسئوالن حشد الشعبی هم می شود«.

مردم شــهرهای مختلف پاکستان در واکنش 
به شهادت ســپهبد حاج »قاسم سلیمانی« ، دست 
به تجمــع  و تظاهرات  زدند و خطاب به رهبر معظم 
جمهوری اسالمی ایران، شعار دادند:» ای رهبر آزاده، 

آماده ایم آماده«. 
اعتراضات علیه آمریــکا در واکنش به ترور فرمانده 
نیروهای قدس سپاه پاســداران و یارانش ، در شهرهای 
مختلف پاکستان ، همچنان ادامه دارد. از جمله شعارهای 
مردم در تظاهرات سراسری، این است: »ای رهبر آزاده، 
آماده ایم آماده«. دیروز تظاهرکنندگان خشــمگین در 
حالی که تصاویر امام خمینــی)ره( ، آیت اهلل خامنه ای، 
ســردار شهید ســلیمانی و »ابوعلی المهندس« معاون 
فرمانده حشدالشعبی را در دست داشتند، پرچم آمریکا 
و رژیم صهیونیستی را به آتش کشیدند. پاکستانی ها اقدام 
تروریستی آمریکا را محکوم و نسبت به شیطان بزرگ ، 

اعالم انزجار کردند.
طبق گزارش خبرنــگار حوزه، کنســولگری آمریکا 
در »الهور« توســط پلیس ضد شــورش کامال محاصره و 

خیابان های منتهی به کنســولگری توسط ارتش مسدود 
شده بود.

طبق این گزارش، برای اولین بار در پاکســتان است 

که همه احزاب و مراکز دینی شــیعیان پاکستان با هم در 
راهپیمایی ها حضور می یابند و متحد هستند. مردم هم این 

اتحاد را ثمره خون شهید سلیمانی می دانند.

مردم پاکســتان بعد از شنیدن اخبار مربوط به اهتزاز 
پرچم ســرخ مســجد جمکران بعد از شــهادت ســردار 
سلیمانی به نشانه انتقام، خودشان هم در راهپیمایی های 
ضدآمریکایی، با پرچم سرخ حضور پیدا می کنند. برافراشتن 
پرچم های ســرخ، از ویژگی های راهپیمایی ضدآمریکایی 

است.
تظاهرات در حسکه سوریه

از سوریه نیز خبر رسید، مردم شهر »حسکه« در شمال 
شرق این کشور، با بر پایی تظاهرات گسترده در خیابان های 
این شهر و در حالی که تصاویر شهید سلیمانی را در دست 

داشتند، علیه آمریکا شعار دادند.
مردم حسکه در این تظاهرات همچنین، خواستار خروج 
هر چه سریع تر نظامیان آمریکایی از خاک سوریه شدند. 

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ، مردم حسکه در 
این تظاهرات، با ارتش سوریه نیز اعالم همبستگی کردند. 
پیش از این درســایر شهرهای ســوریه، از جمله دمشق، 
حلب و حمص در حمایت از شهید سلیمانی و علیه اقدام 

تروریستی آمریکا تظاهرات شده است.

در شهرهای مختلف پاکستان اتفاق افتاد

تجمع با شکوه پاکستانی ها با حمل تصاویر سردار سلیمانی
شعار مردم:  ای رهبر آزاده آماده ایم آماده


