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شهادت سیدمجتبی علمدار در سال1375

سیدمجتبی علمدار متولد 11دی ،45از فرماندهان
دفاع مقدس بود که در عملیات والفجر ۸به شدت
شیمیایی شد .او در عملیات والفجر 10در مسئولیت
فرماندهی گروهان سلمان از گردان مسلمبنعقیل از
ناحیه پهلو مورد اصابت گلوله قرار گرفت و مجروح شد.
شهید علمدار که مداح اهل بیت(ع) هم بود ،سرانجام
هنگام اذان مغرب  11دیماه  ۱۳۷۵در سن  30سالگی
درست در روز تولدش به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

عفوعمومی
ادامه دارد

در پی برخی
گزارشها درباره
بازداشت تعدادی از
نظامیان و کارمندان
دولتپیشین
افغانستان ،سرکرده
طالبان در پیامی به
نیروهای این گروه
دستور داده فرمان
عفو عمومی را رعایت
کرده و آن را پایمال
نکنند.مالهبتاهلل
آخندزاده تأکید
کرد :برای کارمندان
نظامپیشینبه
علت جرمهای قبلی
عواقبی در نظر
گرفته نشود .وی
همچنینازمسئوالن
و فرمانداران طالبان
خواسته کسانی را
که میخواهند از
افغانستان خارج
شوند ،راضی کنند تا
در وطن بمانند.

جهان

علوی احـ ـ ــزاب ،گ ــروهه ــا و
جریانهای عراقی به صورت
م ـت ـحــد بـ ــر ض ـ ـ ــرورت پ ــای ــان
اشغالگری آمریکا و خروج همه
نظامیان ایــن کشور تا جمعه
 31دسامبر تأکید داشتند .از
نخستین ورود رسمی هــزاران نظامی آمریکایی
به خاک عراق بیش از  ۱۹سال میگذرد .در سال
 ۲۰۰۳طی حمله نظامی آمریکا به عراق و سرنگونی
صدام ،بیش از۱۷۳هزار نیروی خارجی که۱۵۰هزار
نفر از آنها آمریکایی بودند ،وارد خاک عراق شدند
و در ایــن مــدت بــه بهانههای مختلف از اماکن
حساس در این کشور به عنوان پایگاههای نظامی
و عملیاتی استفاده کردند .به گزارش فارس ،پس از
آن در سال  ۲۰۱۱براساس توافق واشنگتن و بغداد،
حضور نیروهای آمریکایی در عراق پایان یافت و
نظامیان آمریکایی این کشور را ترک کردند اما در
سال  ۲۰۱۴همزمان با ظهور داعش و ایجاد ائتالف
بینالمللی موسوم به مبارزه با تروریسم تحت
رهبری آمریکا دوباره۳هزار نظامی در این قالب وارد
خاک عراق شدند .به گزارش فارس ،از این میزان
2هزارو 500نیرو آمریکایی بودند.
پــس از اع ــام پ ـیــروزی بــر داع ــش ،م ــردم ،اغلب
گروههای سیاسی و دولت عراق بر ضرورت خروج
نظامیان خارجی از کشور تأکید کردند اما اوج این
درخواستها پس از آن صورت گرفت که آمریکا
در  ۱۳دی ماه  ۱۳۹۸در اقدامی تروریستی سردار
سلیمانی و ابومهدی المهندس ،نایب رئیس
الحشدالشعبی را به شهادت رساند .پارلمان عراق
در واکنش به این اقدام ،طرح اخراج نظامیان آمریکا
از این کشور را تصویب کرد.

◾

◾اظهارات ضد و نقیض بغداد و واشنگتن
در حالی که برخی کارشناسان بر این باورند که
حضور مستشاران آمریکایی در خــاک عــراق،
خطرناکتر از حضور نیروهای رزمی در این کشور
است،عدهایدیگرمعتقدندخروجنظامیانآمریکا
از عراق ،صوری و در حد یک ادعاست .گواه صوری
بودن خروج نیروهای رزمی آمریکایی از عراق ،تداوم
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موضع متحد احزاب و جریانهای عراق
در مورد ضرورت خروج نظامیان آمریکا

پایان اولتیماتوم

تردد کاروانهای لجستیک ،پروازهای بالگردهای
نظامی آن و در اختیار داشتن مدیریت آسمان
ع ــراق ،تحرکات مشکوک در برخی پایگاههای
نظامی از جمله عیناالسد و اظهارات ضد و نقیض
مقامات آمریکایی و عراقی در این خصوص است.
به عنوان مثال ،در حالی که مقامات عراقی هنوز
میگویند «رونــد خروج نیروهای رزمی آمریکا از
عراق ادامه دارد» و در پایان سال  2021به پایان خود
رسیده است ،ائتالف بینالمللی موسوم به ضد
داعش یکشنبه پیش مدعی شد از نهم دسامبر
( ۱۸آذرمــاه) هیچ نیروی رزمی یا نیرویی نــدارد که
نقش جنگی در عراق داشته باشد.
تحسین الخفاجی ،سخنگوی ستاد عملیات
مشترک و یحیی رس ــول ،سخنگوی نیروهای
مسلح عــراق پیش از این اعــام کــرده بودند دیگر
نظامیان آمریکایی در این کشور حضور ندارند،
بلکه آنهــا صرفا ًمستشارانی هستند که برای
ارائه حمایتهای لجستیکی و افزایش توان ارتش
عراق مأموریت پیدا کردهاند .با تمامی این اوصاف
هنوز تعداد نیروهایی که از این پایگاه خارج شده
و نیروهایی که باقی ماندهاند مشخص نیست
و مقامات عراقی در این خصوص شفافسازی

نمیکنند .پیش از این کنت مککنزی ،رئیس
سازمان تروریستی سنتکام (فرماندهی مرکزی
آمریکا) گفته بود هیچ نیرویی قرار نیست عراق
را تــرک کند و صرفا ًکــارویــژه ایــن نیروها از حالت
«رزمــی» به حالت «آمــوزشــی» و «مستشاری»
تغییر خــواهــد ک ــرد .در سایه ایــن ابـهــام و تعلل
در خــروج نیروهای نظامی آمریکایی از عــراق که
بر خالف خواست مردم و اغلب گروههای سیاسی
این کشور است ،نیروهای آمریکایی باقیمانده در
عراقبایدپسازپایانمهلتمشخصشده،منتظر
پاسخ قاطعانه مقاومت عراق باشند .زیرا گروههای
مقاومت عراق اعالم کردهاند در صورت باقیماندن
نظامیان آمریکایی در کشور ،تمام منافع آمریکا
اعم از پایگاهها ،پادگانها و کاروانها در خاک عراق
را هدف قرار خواهند داد.

◾

◾موضع یکپارچه گروههای مقاومت

در همین راســتــا ،مــوضــع گــروههــای مقاومت
عراقی درب ــاره ضــرورت اخــراج آمریکا از عراق
یکپارچه اســت .شیخ اکــرم الکعبی ،دبیرکل
جنبش مقاومت النجباء گفته اســت :مــا از
اشغالگران آمریکایی انتقام خواهیم گرفت و
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متقاعد نخواهیم شد مگر اینکه آخرین سرباز
بیگانه آمریکایی از خــاک عــراق خــارج شــود.
هیچ خروجی از خاک عراق اتفاق نیفتاده بلکه
آنچه حاصل شــده ،تنها تغییر عنوا نها بوده
است .شیخ قیس الخزعلی ،دبیر کل جنبش
عصائب اهل الحق هم تأکید میکند :کمیته
هماهنگکننده گروههای مقاومت ،در انتظار
خروج اشغالگران آمریکایی از خاک عراق است.
هادی العامری ،رئیس ائتالف الفتح نیز در این
خصوص اعالم کرده نیروهای نظامی آمریکایی
در هیچ شرایطی نباید در این کشور باقی بمانند.
هیئت هماهنگی گروههای مقاومت عراق نیز
در این باره در بیانیه خود تهدید کرد« :رؤیای
آمــریــکــا کــه ســربــازان اشغالگر آن ،احساس
آرامش کنند و پایگاههای آن در صلح و ثبات در
عراق باشند ،یک توهم است که هرگز محقق
نخواهد شد» .ائتالف دولة القانون به ریاست
نوری المالکی هم بارها اعالم کرده «دلیلی برای
بقای نیروهای آمریکایی در عراق وجود ندارد و
ما نیاز نظامی به آنها نداریم».
سید مقتدی الــصــدر رهــبــر جــریــان صــدر نیز
چندی پیش با اعالم موعد پایان حضور نظامی
آمریکا در عراق ،از این امر استقبال کرد .ائتالف
النصر به ریاست حیدر العبادی هم در این
زمینه تأکید کرده بود« :باید جدول زمانبندی
الــزامآوری برای خروج نیروهای جنگی خارجی
تنظیم شود» .سید عمار الحکیم ،رهبر جریان
حکمت ملی هم تاکنون بارها در اظــهــارات و
سخنرانیها خود ،بر ضــرورت اخــراج نیروهای
آمریکایی از کشورش تأکید کرده و گفته است:
«وقــت آن رسیده کشوری با حاکمیت ارضی
کامل شویم که هیچ نیروی خارجی و از همه
مهمتر نیروی نظامی آمریکایی در آن حضور
نداشته باشد» .عالوه بر گروهها و جریانهایی
که نــام بــرده شــد ،دههــا گــروه دیگر از مقاومت
عــراق و نیز بسیاری از جــریــانهــا و گــروههــای
اهل سنت و کُرد ،بر ضرورت عمل به خواسته
پارلمان این کشور و خروج اشغالگران آمریکایی
از عراق تأکید کردهاند.
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 ۵۰دقیقه دعوای تلفنی

رؤســــــای جــمــهــور روس ــی ــه و آم ــری ــک ــا پس
از چــنــد هــفــتــه ،دوبـــــاره ب ــا یــکــدیــگــر تلفنی
صحبت کرده و طبق انتظار قبلی ،یکدیگر را
تهدید کردند.
به گزارش فارس ،این گفتوگو  ۵۰دقیقه طول
کشیده و جو بایدن در آن به همتای روس خود
گفته مسکو در صــورت انجام هرگونه اقــدام
نظامی در اوکراین ،با تحریمهای سخت روبهرو
خواهد شد.
والدیمیر پوتین هم در واکنش ،ضمن هشدار
دربـ ــاره عــواقــب تحریمها علیه مسکو بــرای
واشنگتن ،افزود« :سازشی در کار نیست».

کشورهای عربی در صف شام

پس از  10سال جنگافروزی و نتیجه ندادن آن،
روند بازگشت محور عربی به شام ادامه دارد.
حمد بن عیسی آ لخلیفه ،شــاه بحرین روز
پنجشنبه با صدور فرمانی وحید مبارک سیار
را به عنوان سفیر فو قالعاده خود در سوریه
تعیین کرد.
بــه گـ ــزارش مــهــر ،وی در فــرمــان خ ــود تأکید
ک ــرده وزارت خــارجــه ای ــن کــشــور بــایــد مفاد
ایــن فــرمــان را هرچه سریعتر اجــرایــی ســازد.
پیشتر نیز «عــبــدهللا بــن زای ــد» وزیــر خارجه
امـ ـ ــارات در ســفــری عـ ــازم س ــوری ــه ش ــد و با
مقامات این کشور دیدار کرد .در همین حال،
مناسبات میان اردن و سوریه هم از سرگرفته
شده است.

