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تحلیل روز

عمان،پسازقابوس
دکتر فاطمه رضایی -عمان این روزها نه فقط یک
پادشاهکهچندینعضومهمکابینهاشرانیزازدست
داده است .البته باید در نظر داشت که در دهه های
اخیربراساسگزارشهایسازمانملل،عمانسیر
صعودی در پیشرفت و توسعه زیرساخت ها داشته
است.آن چه مشخص است این که سلطان قابوس
درچنددههپادشاهیاشکموبیشنقشمهمیدر
عرصه سیاست خارجی جمهوری اسالمی داشته
است .وی از پایه گــذاران شــورای همکاری خلیج
فارس محسوب می شود و در دوران جنگ هشت
ساله نیز تالش بسیاری برای میانجی گری بین دو
کشور کرد ،هرچند در مجموع دستاورد چندانی
در این زمینه نیافت.در دهه اخیر که گاه ایران تنش
های منطقه ای با برخی از کشورها داشته یا در
موضوعات هسته ای و پیشبرد مذاکرات چندجانبه
ایــران و کشورهای غربی از جمله ایــاالت متحده؛
عمانتالشکردهاستتانقشیقابلتوجهایفاکند.
سلطان قابوس هربار با پیغامی برای آرامش منطقه
به ایران آمده و با مقامات ایرانی دیدار کرده است.
پادشاهی که به عنوان وزیرامور خارجه کشورش در
عرصه دیپلماتیک بین الملل حضور جدی و قابل
تأمل داشته و به کشور مورد اعتماد برای طرفین
تبدیل شده است.و اکنون با مرگ سلطان قابوس،
شاید بــرای مــردم عمان انتخاب جانشینی که به
اندازهوییابیشتربرایتوسعهوپیشرفتارزشقائل
باشد،اهمیتداردامابرایکشورهایمنطقهوحتی
فرامنطقهجانشینیکههمچناندغدغهصلحوحفظ
آرامش در منطقه خلیج فارس و به ویژه تنگه هرمز را
داشته باشد ،اهمیت دارد.هرچند سلطان قابوس
روابط نزدیکی با آمریکا و انگلیس داشته اما چنان
نقش میانجی و بی طرف را خوب ایفا کرده که مورد
اعتمادکشورهایمختلفقرارگرفتهودربرهههای
حساس وارد گود حوادث منطقه شده است .عمان
همواره خود را از تنش ها و درگیری های نظامی و
غیرنظامیشیعهوسنیوشرقوغربدورنگهداشته
و به همان نقش دیپلماتیک منطقه ای رضایت داده
است.سلطان قابوس هیچ فرزندی ندارد و به طور
علنیهمجانشینیمنصوبنکردهاست،امابهطور
خصوصی در نامه مهر و موم شده خطاب به شورای
خاندان سلطنتی عمان انتخاب خودش را اعالم
کرده است".هیثم بن طارق" پسرعمو و برادر ناتنی
او که به عنوان وزیر فرهنگ عمان انجام وظیفه می
کندبهعنوانجانشینسلطانسوگندیادکرد .ولی
در مراسم تحلیف ریاست جمهوری در سال1396
از طرف پادشاهی عمان به ایران آمده اســت.او در
دهه های گذشته پست های دولتی چندی را عهده
دار بوده است .از وزیر فرهنگ تا قائم مقام وزیر امور
خارجه و مهم ترین آن کمیته ویژه عمان  2040که
برنامه های اقتصادی و اجتماعی توسعه این کشور
را بــرای چنددهه آینده تدوین خواهد کرد.طبق
اطالعاتیکهدرسال 2009درجریانویکیلیکس
منتشرشد،نامینیزازهیثمبردهشدهبودکهسرمایه
ها و دارایی خود را در حوزه رسانه ،تبلیغات ،توسعه
گردشگری و خدمات انرژی و ساخت و ساز مصرف
کردهاست.اکنونعمانباوجودپیشرفتهایسال
هایاخیربایکرکوداقتصادیدستوپنجهنرممی
کندواینیکیازچالشهایجدیحکومتسلطان
هیثم خواهد بود .عمان با یک کسری بودجه روبه
روست که باید با استقراض خارجی جبران شود.
کشورهای خارجی که پیش از این قرار بود به کمک
اقتصاد عمان بیایند اکنون با مالحظات بیشتر به
سمتعمانخواهندآمد.هنوزواکنشدیگربرادران
وپسرعموهایسلطانقابوسکهدررؤیایجانشینی
وی بوده اند ،مشخص نیست.سلطان هیثم در روز
سوگند پادشاهی ،به حفظ سیاست خارجی عمان
درقبالحوزهخلیجفارسو همزیستیمسالمتآمیز
با کشورهای همسایه بدون دخالت در امور داخلی
دیگر کشور ها و حفظ روابط دوستانه با همه ملت
ها تاکید کرد .او قسم خورد که راه سلطان قابوس را
ادامه خواهد داد و دستاوردهای او در عرصه داخلی
و خارجی را حفظ خواهد کرد و همه تالش خود را
برای باال بردن استاندارد زندگی در عمان به کار
خواهد گرفت.تحلیل گران سیاسی معتقدند بی
طرفیعماندرمناقشاتمنطقهایوتثبیتجایگاه
میانجی در مسائل مختلف بین المللی ،مهم ترین
میراث سلطان قابوس است و باید از سوی سلطان
هیثم بن طارق جدی گرفته شود.باید منتظر ماند و
دیدتحوالتعمانبهکدامسمتحرکتمیکند.

نمای روز

ترامپکوچکتر!

هبی دوبلر و همسرش که در روستای ورنچ هازن
نزدیک زوریخ زندگی می کنند این پیام را در مزرعه
خانه خود نوشتند :ترامپ را دوباره کوچک تر کنید.
این سوئیسی که میدانست بالگرد رئیس جمهور
آمریکا برای حضور در اجالس داووس از مزرعهاش
میگذرد از این فرصت استفاده کرد و در مزرعه خود
اینعبارترانوشت.

اعضای هیئت وزیران جدید لبنان در کاخ بعبدا مقر رئیس جمهور در شرق بیروت با حضور رئیس مجلس

پسازماههاناآرامی،دولتجدیدلبنانبا 20وزیرتشکیلشد

آغازماموریتسختدیاب

کامیار-سرانجام لبنان پس از سه ماه بی دولتی
 ،صاحب دولتی با 20وزیر شد.یکی از مهم ترین
تفاوتهای کابینه حسان دیاب با کابینه پیشین
لبنانبهریاستسعدالحریریایناستکهکابینه
جدید لبنان متشکل از  20تکنوکرات است ،در
حالی که کابینه سعد الحریری  30وزیر داشت.

یکی از مطالبههای مردم لبنان کوچک شدن
دولتوکمشدنهزینههایآنبود.باکاهش10
وزیر در کابینه جدید به طور عملی هزینهها نیز
کاهش پیدا می کند و یکی از مطالبههای مردم
تامینمیشود.یکیدیگرازتفاوتهاایناستکه
در کابینه حسان دیاب چهرههای کمتر شناخته

شده حضور دارنــد .یکی دیگر از مطالبههای
معترضان لبنانی برکناری کامل کسانی بود که
دردولتهایپیشینحضورداشتند.حساندیاب
با معرفی چهرههای کمتر شناخته شده به طور
عملی این مطالبه مردم را نیز تامین کرده است.
تفاوتدیگر،حضورپنجزندرکابینهجدیداست
که برای نخستین بار نیز یک زن رهبری وزارت
دفاعرابرعهدهگرفتهوهمزمانبهعنوانجانشین
نخستوزیرمعرفیشد.مهمتریناولویتکابینه
جدید لبنان ،پایان دادن به ناآرامیهای این
کشور است .دیاب با در نظر گرفتن مطالبههای
مردم در تشکیل کابینه ،گام نخست را در جهت
احترام به معترضان برداشته است.نخست وزیر
جدید پس از تشکیل کابینه نیز اعالم کرد که در
جهت تامین دیگر مطالبههای مردمی و پایان
دادن به ناآرامیها در کشور حرکت می کند.
با این حال ،کابینه جدید لبنان با چالشهای
مهمینیزمواجهاست.نخستینچالشایناست
که برخی جریانهای داخلی لبنان با حمایت
بازیگران خارجی که از معرفی دیاب به عنوان
نخست وزیر جدید رضایت ندارند ،تمایلی برای
پایان دادن به ناآرامیهای داخلی این کشور
ندارند.در همین زمینه نیز ساعاتی پس از اعالم
کابینه ،معترضان به خیابان آمدند و علیه دولت
جدید اعتراض کردند؛ در حالی که در چینش

کابینه درخواست معترضان در اولویت اول قرار
داشت و مد نظر نیز قرار گرفت.بنابراین ،کابینه
جدید باید بتواند در گــام نخست زمینه پایان
ناآرامیها را فراهم کند ،موضوعی که سخت به
نظر می رسد.چالش دیگر ،میراثی است که از
کابینههایدیگربهخصوصکابینهسعدالحریری
به حسان دیاب به ارث رسیده است .مهم ترین
اینمیراث،مشکالتمعیشتیواقتصادیاست
که عامل اصلی آغاز اعتراضها در لبنان از 17
اکتبر  2019بود.کاهش حقوق و قدرت خرید
کارمندان و بازنشستگان ،افزایش مالیاتها،
کاهشارزشپولملی،توقفوروددالربهلبنان،
فرار سرمایهها و نخبگان ،کسری شدید بودجه،
بدهیهنگفتخارجیوهمچنینفسادگسترده
اقتصادیازمهمترینچالشهایاقتصادیپیش
رویدولتجدیدلبنانمحسوبمیشود.کاستن
از این مشکالت در گام اول به ثبات و آرامش در
کشور ،در گام بعدی به صبر مردم و دادن زمان
به دولت و در گام سوم به عقالنیت و تدبیر درست
دولتنیازدارد.نکتهپایانیاینکه،تشکیلکابینه
جدید لبنان در مرحله اول یک موفقیت برای
حسان دیاب و در مرحله دوم نیز موفقیت برای
میشلعون،رئیسجمهوریوجریانهایینظیر
ائتالفمقاومتاستکهبانخستوزیرجدیدبرای
تشکیلکابینههمکاریکردند.

جمهوری خواهان به رهبری
میچ مک کانل با اتکا بر اکثریت
خود در سنا تصویب کردند که
دادگاه استیضاح فقط 10روز
به طول بینجامد  ،هیچ شاهدی
نیز به دادگاه احضار نشود،به
عبارتی ؛ تبرئه ترامپ .دادگاه بیل
کلینتون بیش از یک ماه به طول
انجامید و اندرو جانسون هم
بیش از دو ماه گرفتار روند دادگاه
استیضاح خود بود.

گزارشگاردینازهکوسرقتاطالعاتتلفنثروتمندترینمرددنیاتوسطبنسلمان

«ارباب ارهها»هکر شد

بمبیخبریدرماجرایهکشدنتلفنثروتمندترین
مــرد دنیا کــه ســال گذشته خیلی ســر و صــدا کــرده
بود،ترکید .رسانهها از نقش محمد بنسلمان،
ولیعهدخام سعودی ،در هک کردن تلفن همراه جف
بزوس ،رئیس آمازون خبر دادهانــد .افشاگری خارق
العادهایکهممکناستپادشاهآیندهعربستانسعودی
را در تیررس فشار بنیان گذار آمریکایی آمــازون قرار
دهد و شوک عظیمی را از وال استریت به سیلیکون
ولیبفرستد.گفتهمیشودهمهچیزبایکتبادلساده
اطالعات از طریق شبکه واتساپ آغاز شده و پس از آن
تلفنرئیسآمازونهکشدهاست.خبرهکشدنتلفن
همراه جف بزوس ،رئیس و موسس شرکت آمازون و
ثروتمندترین مرد جهان ابتدا توسط روزنامه انگلیسی
"گاردین"منتشرشد.پسازآن،اینخبربهشکلوسیع
در آمریکا و رسانههای دیگر کشورها بازتاب یافت.
هر چند که سفارت سعودی در آمریکا ادعای روزنامه
گاردین مبنی بر نقش داشتن بن سلمان در هک تلفن
همراهجفبزوسراکذبخواندهوردکردهاست.
▪موضوعچیست؟

روزنامه"گاردین"باانتشارگزارشیمتکیبراطالعات
منابعیکهخواهانفاششدنهویتخودنشدهبودند،
اعالمکردکهجفبزوسدرماهمهسال ۲۰۱۸یکپیام
واتساپی محافظت شده دریافت میکند که آشکارا
از حساب کاربری شخصی ولیعهد عربستان ارسال
شدهاست.گفتهمیشودکهازطریقاینپیامویدئویی
ارسالشده،بدافزاریواردتلفنهمراهموسسورئیس
آمازونمیشودوازاینطریقاطالعاتزیادیازتلفناو
بهسرقتمیرود.گاردینهمچنینمینویسدکهپیش
ازسرقتاطالعاتموجودرویتلفنهمراهجفبزوس،

بین او و ولیعهد عربستان از طریق واتس اپ اطالعاتی
رد و بدل شده است.گاردین در عین حال اعالم کرده
استکهروشننیستچهاطالعاتیازتلفنجفبزوس
بهسرقترفتهاست.
▪نقش"واشنگتنپست"

روزنامه "واشنگتن پست" نیز با انتشار گزارشی از
هک شدن تلفن جف بــزوس خبر داده اســت .باید
یــادآور شد که صاحب این روزنامه نیز جف بزوس،
موسس و رئیس شرکت آمازون است.سایت "نشنال
انکوریر" در اوایل سال  ۲۰۱۹خبر از درز اطالعات
ناظر بــر زنــدگــی خصوصی ایــن مولتی میلیاردر
آمریکایی منتشر کرده بود .در آن هنگام روشن نشد
که این اطالعات خصوصی چگونه به سرقت رفته و از
جانب چه کسی منتشر شده است.این سایت در ادامه
گــزارش خود به ارتباط درز اطالعات جف بزوس،
صاحب "واشنگتن پست" با قتل جمال خاشقچی،
خبرنگار این روزنامه در کنسولگری عربستان در
استانبول اشاره کرده است.بر اساس گزارش سایت
یادشده درز اطالعات خصوصی جف بزوس چند ماه
پس از افشای قتل خاشقچی صورت گرفته است.
این که بین این دو رویــداد ،یعنی قتل خاشقچی،
خبرنگار واشنگتن پست توسط عربستان سعودی
و انتشار اطالعات خصوصی جفبزوس ،صاحب
امتیاز این روزنامه چه ارتباطی با یکدیگر دارند ،در
شرایط کنونی موضوع گمانهزنیهاست.این در
حالی است که خبرگزاری رویترز اعالم کرده که با
اتکا بر اطالعات دو کارمند سازمان ملل ،در حال تهیه
گزارشی در این باره است که قرار است در ماه ژوئن
امسال به سازمان ملل متحده ارائه شود.

آمادهبرای«جمعهبزرگ»
تظاهراتمیلیونیضدآمریکاییفردادرعراقبرگزارمیشود،چرا
عراقیهابراخراجنظامیانآمریکاییازاینکشورتاکیددارند؟
مردم عراق قرار است فردا تظاهرات
ضد آمریکایی را با هدف تاکید بر لزوم
اخ ــراج نظامیان آمریکایی از عراق
برگزارکنند.دعوتکنندگانوسازمان
دهندگان این راهپیمایی پیشاپیش از
آن به عنوان حضور میلیونی معترضان
بــه وجــود آمریکا در کشورشان یاد
کردهاند.اینبراینخستینباردرطول
 ۱۶سال گذشته است که طیف های
سیاسی مختلف ،گروه های مقاومت
اسالمی،نهادهایحاکمیتیومقامات
ودولتمردانونمایندگانپارلمانبرسر
اخراج نظامیان آمریکا با همدیگر یک
صداشدهاند.حتیگروههایمقاومت
عراقی وعــده کــرده اند که در صورت
اتمام همه راه های مسالمت آمیز برای
اجبار آمریکایی ها به خروج از عراق،
در صورت اصــرار واشنگتن به ماندن
نظامیانش،بهگزینهمقاومتمسلحانه
دربرابراشغالگرانرویخواهندآورد.بر
همیناساسشبکههایاجتماعیاین
روزها تصاویری از نعش های نظامیان
آمریکایی را به نشانه تهدید دوبــاره

بازپخشکردهاندتایادآوریاینمسئله
باشد که مرگ بهای ماندن نظامیان
آمریکادرعراقاست.اماسوالمهماین
استکهچرامردموگروههایسیاسی
عراق بر اخــراج نظامیان آمریکایی از
این کشور تاکید دارنــد؟بــدون شک،
انزجار مردم عراق از آمریکا ناشی از
سیاستها و کارکرد واشنگتن درباره
عراق است.در بعد سیاست ،آمریکا در
سه دهه اخیر با جنگ و تحریم بزرگ
ترینضربههارابهمردمعراقواردکرد.
آمریکا ابتدا در سال  1991در قالب
ائتالف بین المللی به بهانه حمایت از
کویت به عراق حمله کرد.آمار دقیقی
از کشتههای عراق در این جنگ وجود
ن ــدارد ،امــا در کل دههــا هــزار عراقی
کشته 75،هزارنفرزخمیوبیشاز80
هزارنفرنیزاسیرشدند.آمریکادرسال
 2003برای بار دوم و این بار به بهانه
سالح کشتار جمعی که هرگز نیز پیدا
نشد به عراق حمله و رژیم بعثی حاکم
بر این کشور را سرنگون کرد.اگرچه
رژیمبعثیجنایتهایمتعددوفجیعی

3
چهره روز

درتحولیبیسابقهدرتاریخلبنان،درکابینه
دولت جدید این کشور که از 20وزیر تشکیل
شدهاست،ششوزیرزنمعرفیشدهاند.یکی
ازاینافراد«زینتعکرعدرا»استکهعالوهبر
تصدی معاونت نخستوزیر ،متصدی وزارت
دفــاع شده تا به عنوان نخستین وزیــر دفاع
زن در لبنان و همچنین در جهان عرب لقب
بگیرد.عدرا؛کهپیشازایندرعرصهسیاست
لبنانشخصیتمطرحینبود،ازیکخانواده
مسیحیارتدوکساستوازسویفراکسیون
پارلمانی«لبنانالقوی»نامزدتصدیمنصب
وزارتدفاعشدهاست.ریاستاینفراکسیون
را «جبران باسیل» رهبر جریان «آزاد ملی» و
دامادمیشلعونووزیرخارجهدولتمستعفی
«سعدالحریری»برعهدهدارد.وزیردفاعجدید
لبنانهمسر«جوادعدرا»سرمایهدارمعروفو
مدیرکل«شرکتبینالمللیاطالعات»است؛
این شرکت یکی از معروفترین شرکتهای
فعال در زمینه نظرسنجی در لبنان به شمار
مـــیرود .پنج وزیــر زن دیگر کابینه دولت
جدید لبنان شامل «مــاری کلود نجم» وزیر
دادگستری «لمیا یمین الدویهمی» وزیر کار،
«فرتینهاوهانیان»وزیرجوانانوورزش«،منال
عبدالصمد»وزیراطالعرسانیو«غادهشریم»
وزیرامورمهاجرانهستند.

جمهوریخواهاندرتعیینشیوهمحاکمهترامپدرسنابهموفقیترسیدند

روز اولاستیضاح به نفعترامپ

نیمی از دنیا در حالی از خواب برخاستند
که اولین روز محاکمه ترامپ ،به پایان
نرسیده بود .قاضی رابرتز ،ساعت 1:58
صبح خسته و بی حــال ،از سالن اصلی
سنا خــارج شد در حالی که آخرین دور
رأی گیری از  11دور رأی گیری درباره
تغییراتپیشنهادیدموکراتهادربرنامه
محاکمه طراحی شده توسط کاخ سفید
توسط جمهوری خواهان ،همانند دیگر
موارد دیگر ،رد شد.در جلسه نخست که
تقریبا13ساعت طول کشید ،موضوع بر
سر مضمون اتهامات وارد شده به رئیس
جمهورآمریکانبودومباحثحولچگونگی
پیشبرد روند استیضاح دور میزد اما در
نخستین ساعات بامدادی روز چهارشنبه
فراکسیونجمهوریخواهدرسناموفقبه
تصویبطرحخودشد.سناتورهایوابسته
به حزب دموکرات ساعتها تالش کرده
بودند که از تصویب طرح میچ مک کانل
رهبر اکثریت جمهوری خــواه در سنای
آمریکاجلوگیری کنند .آنها بر آن بودند
کهنهتنهادرجریانبررسیطرحاستیضاح
ترامپ ،شاهدان به مجلس سنا دعوت
شوند ،بلکه حتی آن دسته از اسنادی که
به پرونده اوکراین باز میگردد ،در اختیار
سناتورهاقرارگیرد.تالشهاییکهالبتهبه
نتیجهنرسیدوجمهوریخواهانبااکثریت
آرایخودطرحمککانلراتصویبکردند.
نه تنها دسترسی به اسناد وزارت خارجه و
حضور بولتون برای شهادت علیه ترامپ

علیه مردم عراق مرتکب شده بود ،اما
جنگ آمریکا نیز پیامدهای سنگینی
بــرای مــردم عــراق داشــت که از جمله
می توان به کشته شدن بیش از 140
هزار نفر ،کشته و زخمی شدن بیش
از یک میلیون نفر در جنگ و زندانها
از جمله در زنــدان ابوغریب ،آوارگــی
میلیونها شهروند عراقی و اشغال
این کشور از سوی آمریکا از 2003
تا کنون اشــاره کــرد.عــاوه بر جنگ،
آمریکا با تحریم عراق ،نفت در برابر غذا
را بر این کشور تحمیل و آسیب جدی
اقتصادی و انسانی به این کشور وارد
کرد.بر اثر محاصره و تحریم اقتصادی
درسالهای 1991تا 2003میالدی
بیشازیکمیلیونکودکعراقیفوت
شدند.به لحاظ عملکردی ،امــروز
بخشزیادیازمشکالتعراقناشیاز
اشغال این کشور از سوی آمریکاست.
آمریکاییها پس از جنگ سال2003
از عراق خارج نشدند و حضور پررنگی
در تحوالت ایــن کشور دارند.بخش
زیادیازدرآمدهاینفتیعراقراآمریکا
به بهانه سرنگون کردن رژیم بعثی و
هزینهحضوردرعراقدریافتمیکند،
در حالی که مــردم این کشور از فقر و
بیکاریگستردهرنجمیبرند.آمریکادر
دوجنگیکهبرعراقتحمیلکردسبب
نابودی بیش از  10هــزار تاسیسات

بلکه حتی احضار رئیس دفتر ترامپ هم
در محکمه سنا رای نیاورد،حتی قرار شد
روندمحاکمهترامپبیشتراز 10روزطول
نکشد .یـــادآور می شــود که  ۵۳کرسی
از مجموع  ۱۰۰کرسی مجلس سنا در
اختیار نمایندگان جمهوری خواه است.
آدام شیف ،نماینده دمــوکــرات و رئیس
کارگروه اطالعاتی مجلس نمایندگان
آمــریــکــا مـککــانــل را بــه کارشکنی در
پیشبرد یک رونــد عادالنه بــرای بررسی
اتهامات وارد شده به دونالد ترامپ متهم
کــرده است.شیف تاکید کــرده اســت که
مککانل و برخی دیگر از سناتورهای
حــزب جمهوری خــواه بــر آن هستند تا
مانع از حضور شاهدان در روند بررسی
اتهامات شده و دسترسی به اسناد مربوط
را ناممکن سازند .دموکراتها اقدامات
سناتورهای جمهوری خــواه را تالشی
برای الپوشانی خطاهای دونالد ترامپ
ارزیابی کردهاند.این در حالی است که
پت سیپولونه ،مشاور حقوقی کاخ سفید،
اقدامات نمایندگان دموکرات را نه تنها
"مضحک" بلکه حتی "خطرناک برای
نظام جمهوری" آمریکا خوانده است.باید
یادآور شد که دموکراتها برای استیضاح
قانونی دونالد ترامپ نیاز به دو سوم آرای
مجلس سنا دارند و از آن جا که اکثریت
کرسیهای سنا در اختیار نمایندگان
جمهوری خواه است ،چنین امری بسیار
بعید به نظر میرسد.

نمونه هایی از پیامهای مردم عراق خطاب به اشغالگران آمریکایی :از کشورمان خارج شوید ،قبل آن که
شکست خورده خارجتان کنیم «.ثورة العشرین» نیز قیام ملی بزرگ 1920عراقیهاست که طی آن این
کشور ماهها شاهد تظاهرات گسترده ضد اشغالگران انگلیسی بود.عراقیها از جمعه این هفته به عنوان
« ثورة العشرین » دوم یاد میکنند.

حیاتیدراینکشورشد.درعینحال،
عراق مجبور شد  52میلیارد خسارت
بــرای جنگ خلیج فــارس بــپــردازد.
تروریستهایداعشنیزکهازحمایت
واشنگتنبرخورداربودندمانندآمریکا
بسیاری از زیرساختهای عــراق را
تخریبکردند،بهنحویکهعراقبیش
از  100میلیارد دالر برای بازسازی
زیرساختهای تخریب شده نیاز دارد.
حاال نیز یکی از جنایتهایی که مردم
عــراق هیچ گاه از یاد نمی برند ،ترور

ابومهدیالمهندس،نایبرئیسحشد
الشعبی از سوی آمریکاست که بامداد
سوم ژانویه  2020به همراه سردار
سپهبدقاسمسلیمانی،فرماندهنیروی
قدس سپاه پاسداران انجام شد.مردم
ع ــراق درصـــدد هستند بــا بــرگــزاری
تظاهرات میلیونی در جمعه آینده،
اعتراض خود را به کارنامه سیاه آمریکا
در عراق نشان دهند و از دولتمردان
خودبخواهندعزمیجدیبرایاخراج
نظامیانآمریکاازعراقداشتهباشند.

عراق

باوجودتهدیدهایحشدالشعبی،برهم
صالحباترامپدیدارکرد

دیداردردسرسازبادونالد
برهم صالح ،رئیسجمهور عراق با وجود مخالفت
برخی جریانهای سیاسی وگروه های مقاومت در
این کشور در حاشیه اجالس داووس در سوئیس با
دونالدترامپ،رئیسجمهورآمریکادیداروگفتوگو
کرد.پیشترجنبش مقاومت اسالمی ن َُجباء طی
بیانیهای "برهم صالح" را از مالقات با رئیسجمهور
ایاالتمتحده نهی کرده و درباره تبعات این اقدام
خالفمصالحملیعراق،هشداردادهبود.دربیانیه
اینجنبشضمناشارهبهمصوبهپارلمانعراقمبنی
برلزوماخراجنظامیانآمریکاییازاینکشور،هشدار
داده شــده که هیچیک از شخصیتهای رسمی
عراق حق ندارند دستهای آلوده ترامپ و امثال
وی را بفشارند.پس از این دیدار نیز نصر الشمری
سخنگوی نجباء خطاب به برهم صالح نوشت :خود
را با دست خود به سقوط کشاندی و ذلت و شرم بر
تو مستولی شد .عراقی ها افتخار نمی کنند کسی
در میان آن ها باشد که خون شهیدانشان را مورد
اهانت قرار بدهد .ای جدایی طلب کنار برو (اشاره
به رأی برهم صالح به جدایی اقلیم کردستان از
عراق).با این حال در بیانیه دفتر ریاست جمهوری
عراق آمده است :دیدار صالح با ترامپ در چارچوب
جدولبرنامهریزیشدهرئیسجمهوربرایدیداربا
سرانکشورهایمختلفدرحاشیهنشستداووس،
انجامشد.بنابرگزارشخبرنگارانآمریکاییحاضر
درنشستدوجانبهروسایجمهورآمریکاوعراقدر
داووس،ترامپبهرغمتنشهابینبغدادوواشنگتن
وتصویبمصوبهخروجنظامیانخارجیازاینکشور
گفت«:ما(آمریکاوعراق)رابطهبسیارخوبیداریم».
ادعــای رئیسجمهور آمریکا دربــاره «رابطه خیلی
خوب» این کشور با عراق در حالی مطرح شده که به
دنبال اقدام واشنگتن در ترور سردار سپهبد شهید
قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در نزدیکی
فرودگاه بینالمللی بغداد ،پارلمان عراق مصوبه
خروج نظامیان خارجی از عراق را تصویب کرد و
ترامپ در واکنش به این مصوبه ،دولت عراق را به
تحریمتهدیدکردهبود.رئیسجمهورآمریکادردیدار
بابرهمصالحهمچنیناعالمکردکهتعدادنظامیان
آمریکاییدرعراقبهحدودپنجهزارنفرکاهشیافته
است.ترامپ درباره آینده حضور نظامیان آمریکایی
درعراقیاخروجآنهابهگفتناینجملهبسندهکرد:
«ما خواهیم دید که چه خواهد شد».رئیسجمهور
آمریکاکهبارهاازمواضع«جورجبوشپسر»و«باراک
اوباما» در بیتوجهی به نفت عراق صحبت کرده و
گفته بود که «ما باید نفت (عراق) را برمیداشتیم»،
دردیدارامروزبارئیسجمهورعراقدربارهنفتعراق
تاکیدکرد«:ماحرفهایزیادیداریمکهبایددرباره
آنهاصحبتکنیم».

