
بشار اسد خطاب به ارتش سوریه: نبرد را
تا نابودی کامل تروریسم ادامه می دهیم

رئیس جمهور سوریه به مناسبت سالروز تأسیس 
ارتش این کشور، ضمن تقدیر از دستاوردهای بزرگ 
نیروهای مسلح، بر عزم قاطع تا آزاد  سازی کامل خاک 

سوریه و نابودی تروریسم تاکید کرد.
»بشار اسد« در هفتاد و پنجمین سالروز تاسیس ارتش 
ســوریه، خطاب به فرماندهان و نیروهای ارتش این کشور، 
تأکید کرد:» مردان آزاده و پرافتخار ارتش سوریه در مراحل 
مختلف جنگ تحمیلی تروریســتی علیه این کشور، در کنار 

مــردم عزیز ما بودند و پیروزی های بزرگی را خلق کردند. به 
گزارش خبرگزاری فارس، رئیس جمهور ســوریه خطاب به 
نظامیان، افزود: »من از شما می خواهم مسیر پیروزمندانه خود 
را ادامه دهید، مسیر دالورمردی و فداکاری که با کامل کردن 
آن، همه خاک سرزمین مان را از لوث تروریسم و اشغالگری 
پاک خواهید کرد. مــا اطمینان داریم که میهن مان به این 
پیروزی نهایی دست خواهد یافت«. هم اکنون، تنها بخش هایی 

از استان »ادلب« سوریه در اشغال تروریست ها قرار دارد.

ممانعت نیروهای امنیتی هند
از برگزاری نماز عید قربان در کشمیر

در ادامه رفتارهای غیر قابل توجیه دولت هند با 
مسلمانان کشــمیر، نیروهای امنیتی این کشور روز 
شنبه مانع برگزاری نماز عید قربان و سایر فرایض این 
روز شریف از سوی مسلمانان مظلوم کشمیری شدند.

به نوشته وبگاه شــبکه خبری »ژئو تی وی« نیروهای 
امنیتی هند با گذاشتن موانع مقابل درهای مساجد و مسدود 
کردن مسیرهای منتهی به آنها، مانع برگزاری فرایض عید 
قربان از سوی مسلمانان کشمیر شده اند. به گفته منابع مطلع، 

مسلمانان کشمیری مجبور به ماندن در منازل شده و پلیس 
و نیروهــای امنیتی هند نیز با اعالم منع تردد از بلندگوها، 
هرگونه رفت و آمد مســلمانان منطقه را زیر نظر گرفتند. 
عمل ذبح ویژه عید قربان نیز به دلیل اعمال ســختگیری 
در مقیاس بسیار محدودی برگزار شد.نیروهای امنیتی این 
کشور چندی قبل نیز  برای اولین بار طی 80 سال گذشته 
مانع از برگزاری مراسم روز شهید در منطقه مسلمان نشین 

کشمیر شده بودند.  
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آمریکا بدون روتوش
50 میلیون بیکار ، 41 میلیون گرسنه و میلیون ها آواره

 معاون سیاسی دبیرکل حزب اهلل لبنان از پشت 
پرده جنگ 2006 رژیم صهیونیستی علیه لبنان گفت 
و بر نقش اساسی سپهبد شهید »قاسم سلیمانی« در 
تمام طول این جنگ و در پیروزی مقاومت تأکید کرد.
مطالعه جنگ 33  روزه می تواند همبســتگی محور 
مقاومت به عنوان جریانی واحد را بازنمایی کند. این جنگ 
نقطه ای بود که در آن عمودهای محور مقاومت )تا آن زمان( 
کنار هم و با هم علیه دشمن اصلِی خود جنگیدند. جنگ 
را رژیم صهیونیستی آغاز کرد، آن هم علیه مردم لبنان، اما 
جریان مقاومت مسئولیت مقابله با این متجاوز را بر عهده 
داشت. بینندگان تنها جنگ حزب اهلل به رهبری نصراهلل با 
صهیونیست ها را می دیدند، اما حزب اهلل نماینده کل جریان 

مقاومت در این نبرد بود. 
حاال »الحاج حسین الخلیل«، معاون سیاسی دبیرکل 
حزب اهلل، با حضور در شــبکه »المنار« جزئیاتی جدید از 
پشت پرده جنگ 33 روزه میان لبنان و رژیم صهیونیستی 
در ژوئیه ۲00۶ )تیر و مرداد سال 85 شمسی( را تشریح 
کرد. وی به نقل از »سید حسن نصراهلل«، دبیرکل حزب اهلل، 

سرویس خارجی-
ترامپ که به شدت از شکســت در انتخابات 
ریاست جمهوری آبان ماه آمریکا هراس دارد برای 
ترساندن مردم و رقبای خود هشدار داده اگر پیروز 
انتخابات نشود، آشــوب، هرج و مرج و خونریزی 
سراسر آمریکا را فرا می گیرد.)سایه جنگ!( برخی 
این موضع ترامپ را »تهدید« تلقی کرده و نسبت 
به زیربار نتایج انتخابات نرفتن ترامپ، به شدت ابراز 

نگرانی می کنند.
94 روز تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا زمان باقی 
مانده و قرار است اگر اتفاق خاصی نیفتد! انتخابات روز 13 
آبان 99 برگزار شود. ترامپ در اکثر نظرسنجی ها وضعیت 
مساعدی ندارد و دوسوم مردم آمریکا وی را »مقصر وضع 
موجود« می دانند. به همین دلیل ترامپ به هر دری می زند 
که یا انتخابات را بــه تعویق بیندازد یا وضعیت را به نفع 
خود تغییر دهد. او به گفته روانشناسان، تحمل شکست را 
ندارد و به همین دلیل کارشناسان پیش بینی می کنند اگر 
در انتخابات شکست بخورد اوالً نتیجه را نمی پذیرد و ثانیاً 
طرفداران تا بن دندان مسلحش بعید نیست جنگ داخلی 

دیگری را در آمریکا به راه بیندازند.
 طی ماه های گذشته ترامپ بارها اعالم کرده اگر انتخاب 

نشود هرج و مرج تمام کشور را فرا خواهد گرفت. وی طی 
روزهای اخیر نیز با هشدار نسبت به وقوع تقلب در انتخاب 
خواســتار تعویق انتخابات شد که این مسئله نیز نخبگان 
سیاســی این کشور را به وحشت انداخته است. او اخیراً از 
مردم کشورش خواست او را فقط به خاطر مدیریت فاجعه 

بارش در بحران کرونا قضاوت نکنند! 
ترامپ دیروز نیز طی ســخنرانی در جمع هوادارانش 
در ایالــت فلوریدا بار دیگر با حمله به »جو بایدن« رقیب 
انتخاباتی اش گفت:»اگر بایدن در این انتخابات پیروز شود، 
آشوب و خونریزی گسترش می یابد، هیچ جایی امن نخواهد 
بود، هیچ امنیت و صلح و عدالتی وجود نخواهد داشت... اگر 
بایدن رئیس جمهور آمریکا شود، دولت چین این کشور را 
صاحب خواهد شد«. رئیس جمهور آمریکا همچنین تالش 
کرد تا از آب گل آلود اعتراضات ضد نژادپرستی به نفع خود 
بهره بگیرد آنجا که گفت دموکرات ها در سراســر آمریکا 

درصدد نابود کردن پلیس هستند. 
اعتراضات ادامه دارد

اعتراضات ضد نژادپرســتی در آمریکا اما همچنان در 
برخی شهرها مثل پورتلند ادامه دارد و معترضان پورتلندی 
بار دیگر در جدیدترین تجمع اعتراضی خود پرچم آمریکا را 
به آتش کشیدند. دیروز دونالد ترامپ بار دیگر شهر پورتلند 

را »النه تروریست ها« و معترضان به نژادپرستی را تلویحاً 
»تروریست« توصیف کرد و بار دیگر برای آنها خط و نشان 
کشید:»اگر خیابان های شهر پورتلند تخلیه نشوند، ما از ابزار 
بسیار قدرتمندی استفاده خواهیم کرد«. ترامپ که ظاهرا 
به احتمال اعزام نیرو های گارد ملی آمریکا به شهر پورتلند 
اشاره داشت، گفت: »ما چاره ای نداریم، زیرا افراط گرایان 
جناح چپ در خیابان های شهر های مختلف آشوب و بلوا 
به راه انداخته اند«. ترامپ در حساب کاربری خود در توئیتر 
نیز باردیگــر این تهدیدها را تکرار کرد: »نیرو های امنیت 
داخلی تا زمانی که پاک ســازی آنارشیست ها و آشوبگران 
 از ســوی پلیس محلــی صورت نگیــرد، پورتلند را ترک 

نمی کنند«!

20 سال زندان برای یک معترض
خبــر دیگــر از اعتراضــات آمریــکا اینکه یکــی از 
بازداشــتی های اعتراض های پورتلند، به ۲0 ســال زندان 
محکوم شــده است. مقامات آمریکایی می گویند، این فرد 
در جریان اعتراض ها یک وسیله انفجاری به سمت دادگاه 
فدرال این شــهر پرتاب کرده و باعث وقوع آتش ســوزی 
شده است. گفتنی است ناآرامی های آمریکا بیش از ۲ ماه 
است که ادامه دارد و در همان یک ماه نخست اعالم شد، 
چیزی نزدیک به 30 معترض کشته و هزاران نفر زخمی 
و بازداشت شده اند. اما رفته رفته رسانه های آمریکایی نیز 
تعداد تلفات را سانسور و صرفا به ارائه آمارهای کلی اکتفا 
کردند. نشــریه »نیوزویک« نیز دیروز گزارش داد وزرات 
امنیت داخلی آمریکا ظرف۲ ماه گذشته بیش از یک میلیون 
دالر برای تأمین ســالح های »کمتر کشنده« و تجهیزات 
ســرکوب جهت مقابله با اعتراضات ضدنژادپرستی خرج 
کرده است. به نوشته این نشریه، ائتالف »جوامع مرز های 
جنوبی« در این خصوص اعالم کرده: »پول مالیات دهندگان 
آمریکایی برای خرید سالح های کمتر کشنده جهت استفاده 
علیه شهروندان در شهرهای سرتاسر کشور صرف شد که 
 فعالیت هایی در راستای صالحیه اول ]قانون اساسی[ انجام 

می دادند«.

هنگامی که پیکرهای شــهدای این جنگ را نگاه می کرد 
گفت: »با دیدن تصویر هر شهیدی حس می کنم که برخی 
از مســئوالن ]وقت[ لبنانی در کشــتار این شهدا شریک 
هستند؛ آنها در ضربه زدن از پشت به این شهدا مشارکت 
کردند«. الخلیل در ادامه از دیدار »طوفانِی« »نبیه بری« 
رئیس پارلمان لبنان و »فؤاد ســنیوره« نخست وزیر اسبق 
این کشور در زمان وقوع این جنگ پرده برداشت و گفت: 
»سینیوره در پیش نویس سخنرانی خود در کنفرانس رم 

از خواسته های دشمن پیشی گرفته بود و بری  از مخالفت 
با رفتن وی به کنفرانس مذکور بود. سنیوره در اوج جنگ 
می گفت که مزارع شبعا لبنانی نیست و این درخواست را 
داشت که به پرونده آن به شورای امنیت ارجاع داده شود 

تا درباره آن تصمیم گیری شود«.
معاون سیاسی سید حسن نصراهلل این را هم اضافه کرد 
که: »آمریکایی ها در مقابل آتش بس، خواستار تحویل سالح 
سنگین حزب اهلل و استقرار نیروهایی از تابعیت های مختلف 

در طول مرز زمینی لبنان و سوریه بودند و ما این شروط 
را رد کردیم... پس از آنکه آمریکایی ها ناامید شدند بحث 
اصالح وظایف یونیفل کنار رفت و مفادی که در قطعنامه 

1۷01 بر روی آن توافق کردیم، پذیرفته شد«.
نقش بزرگ حاج قاسم در پیروزی

این عضو ارشــد حزب اهلل تصریح کرد، کمک هایی که 
در طول جنگ به مقاومت لبنان می شــد یا از جانب ایران 
بود یا ارتش ســوریه و دمشــق که هیچ زمانی مقاومت را 
رها نکرد. وی در ادامه نقش شهید حاج »قاسم سلیمانی« 
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در این جنگ را 
»اساســی« خواند و گفت: »وی جنگ را از وسط میدان و 
از داخل لبنان دنبال می کرد«. الخلیل به نقش مهم شهید 
ســوری سرتیپ »محمد سلیمان« نیز اشاره کرد و گفت: 

»اسرائیلی ها وی را ترور کردند«.
گفتنی است، جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی بر لبنان 
از 1۲ ژوئیه تا 14 اوت ۲00۶ )۲1 تیر تا ۲3 مرداد 1385( 
طول کشید و به جنگ 33 روزه معروف شد. تل آویو در پایان 
ناچار شد با قبول ناکامی، قطعنامه سازمان ملل را بپذیرد. 

سرویس خارجی-
رسانه های آمریکایی می گویند، وضعیت آمریکا 
زیر سایه بحران ها و مدیریت فاجعه بار ترامپ هر 
روز بدتر و بدتر می شــود. دولتی که درگیر جنگ، 
محاصره یا تحریم نیســت در حالی برای دیگران 
نسخه می پیچد که خود، به چنان فالکتی افتاده که 
قادر به مدیریت لشــکر میلیون ها بیکار، گرسنه و 

آواره خود نیست. 
»نانسی پلوســی«، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
اخیراً با بیان اینکه »مردم در سراســر آمریکا گرســنه و 
بیکارند« خواســتار اتحاد هر دو حزب برای مقابله با این 
بحران شد. آمارهای رسمی که این روزها درباره وضعیت 
بیکاری، بی خانمان ها و گرسنه های آمریکا منتشر می شود 
نشان می دهد که نگرانی »پلوسی« پر بیراه نیست. کرونا 
بیش از 54 میلیون بیکار به لشــکر بیکاران آمریکا اضافه 
کرده و »برنی سندرز« سناتور مشهور آمریکایی نیز با بیان 
اینکه»اقتصاد آمریکا در حال غش کردن است« گفته »30 
میلیون کارگر آمریکایی قادر نیستند مزایای بیکاری خود 

را تمدید کنند«.
41 میلیون گرسنه

نداشتن غذای کافی برای خوردن نیز بحران بیکاری 
آمریکا اضافه شده است. آمارهای رسمی وزارت کشاورزی 
آمریکا نشــان می دهد بیــش از 41میلیــون آمریکایی 
-  یک هشــتم شهروندان این کشــور -  دچار عدم امنیت 
غذایی هستند. تحقیقات بخش نظرسنجی از خانوارها در 
اداره آمار آمریکا نیز نشان می دهد که تقریبا 30 میلیون نفر 
در این کشور در ۷ روز منتهی به ۲1 ژوئیه )31 تیر( غذای 
کافی برای خوردن نداشته اند. به گزارش ایرنا تقریبا ۲3/9 
میلیون از ۲49 میلیون پاســخ دهنده به این نظرسنجی 

گفته اند، »برای حدود یک هفته غذای کافی برای خوردن 
نداشته اند« و 5 میلیون و 4۲0 هزار نفر هم گفته اند که »در 
این هفته اغلب چیزی برای خوردن نداشته اند«. این گزارش 
حاکی است، تعداد پاســخ دهندگانی که »گاهی« غذای 
کافی برای خوردن نداشته اند باالترین حد در تحقیقات 1۲ 
هفته ای این مرکز بوده و همچنین شمار افرادی که گفته اند 
»اغلب« غذای کافی نداشته اند باالترین رقم از هفته منتهی 
به ۲۶ می )۶ خرداد( بوده است.گزارش یادشده همچنین 
حاکی است 13 میلیون و 900 هزار کودک آمریکایی در 
1۲ هفته گذشــته به دلیل مشکالت مالی خانوارها اغلب 
غــذای کافی نخورده اند. این میــزان حدود ۲/5 برابر کل 
تعداد کودکانی است که در سال ۲018 از نا امنی غذایی 
رنج می بردند. نتایج نظرسنجی موسسه آمریکایی »مادران 
با کودکان جوان« هم نشــان می دهد که 1۷/4 درصد از 
پاسخ دهندگان اعالم کرده اند که فرزندانشان از زمان شیوع 

همه گیری کرونا به دلیل ناتوانی مالی آنها دچار سوء تغذیه 
شده اند. این تحقیقات نشان می دهد که همه گیری کرونا 
باعث دو برابر شدن ناامنی غذایی در آمریکا شده است. 40 
درصد خانوارهایی که در این مدت به بانک های غذا مراجعه 
کرده اند اولین بارشــان بوده است. »رایان سوییت« مدیر 
ارشد تحقیقات اقتصادی در موسسه »مودی آنالیتیکس« 
درباره وضعیت جاری آمریکا به روزنامه »یواس ای تودی« 
گفته »اقتصاد در خطر جدی عقبگرد به سمت رکود قرار 
دارد...مگر اینکه کنگره و دولت ترامپ قبل از اینکه کنگره 
به تعطیالت ماه جاری خود برود به یک طرح بسته نجات 

مالی جدید برسند«.
کرونا و 28 میلیون بی خانمان

منابع رسمی در آمریکا می گویند، بحران کرونا باعث 
شــده، میلیون ها نفر نیز در این کشور با خطر بی خانمانی 
مواجه شوند. پایگاه اینترنتی »بیزینس اینسایدر« در این 

زمینه گزارش داده با پایان اجرای طرحی از ســوی دولت 
فدرال آمریکا مبنی بر »ممنوعیت بیرون راندن مستأجران 
از خانه های خود در دوران کرونا«، ۲8 میلیون نفر در این 
کشــور بی خانمان خواهند شد. با شیوع گسترده ویروس 
کرونا در آمریکا دولت فدرال این کشور طرحی را تصویب 
کرد که براساس آن بیرون کردن مستأجران ممنوع اعالم 
شد؛ اما اجرای این طرح متوقف شده و پیش بینی می شود 
با پایان آن به تعداد آمریکایی های بی خانمان افزوده شود.

گفته می شــود اکنون اجرای این طرح در ۲9 ایالت 
متوقف شــده و در آینده و طبق برنامه ریزی در بیشــتر 
ایالت های این کشــور نیز به پایان خواهند رســید. دلیل 
پیش بینی این حجم از بی خانمان در آمریکا این است که 
»انجمن مالکان آپارتماِن« این کشــور در گزارش پیشین 
خود اعالم کرده حدود ۶0 درصد مستأجران توان پرداخت 
اجاره بهای خود را ندارند. البته بر اســاس این گزارش 80 
درصد از صاحب خانه ها برای همکاری با مستأجران خود 
برای رســیدن به یک راه حل در این زمینه تمایل نشــان 
داده اند. در این میان نمایندگان دموکرات مجلس سنا نیز 
درخواستی برای طرح حمایتی با عنوان »کمک اجاره ملی« 

به ارزش 100 میلیارد دالر را ارائه داده اند.
پایگاه اینترنتی آمریکایی »بلومبرگ« نیز در گزارشی 
نوشته تعلل جمهوریخواهان در آغاز کردن مذاکرات و جدی 
نبودن آنها در شروع اقداماتشان نشان می دهد به وسعت 
فاجعه اقتصادی که کشور با آن رو به روست بی توجه هستند. 
بر اساس این گزارش ۲۲ میلیون و ۶00 هزار خانواده ماه 
ژوئیه )ماه گذشته میالدی( امید چندانی نداشتند بتوانند 
کرایه خانه ماه آینده خود را بپردازند. این در حالی اســت 
که برنامه های حمایت مالی درخصوص شیوع ویروس کرونا 

در هفته ها و ماه های آینده پایان می یابند.

نیروهای ائتالف ســعودی در ماه ژوئیه )11 تیر-9 مرداد( 
نزدیک به 3 هزار بار آتش بس در یمن را نقض کرده اند.

منبعی در اتاق عملیات رصد نقض های ائتالف سعودی اعالم کرده 
»نقض  آتش بس های« ائتالف ســعودی فقط در ماه ژوئیه )11 تیر-9 
مرداد( به بیش از ۲895 مورد رسیده که از میان این نقض ها، ۲9 حمله 
توســط هواپیماهای آپاچی و جاسوسی صورت گرفته است و اکثر آنها 

نیز شهر »الدریهمی« را هدف قرار  داده اند.
ایسنا در این باره نوشته، منبع مذکور همچنین اعالم کرد، نقض های 
ائتالف سعودی همچنین شامل پرواز ۷8 فروند جنگنده و 143 هواپیمای 
جاسوســی بر فراز جبهه های مختلفی که شامل توافق سوئد می شوند، 
۷11 نقض بمباران، 11 نقض با احداث استحکامات جنگی در جبهه های 
مختلف »الحدیده« و تالش ها برای نفوذ به الدریهمی و »حیس« است.

نکته قابــل توجه دیگر اینکه، متجاوزان ائتالف ســعودی نه تنها 
پیمان هــای خود با مردم یمن را نقض می کنند، بلکه به خود نیز رحم 
نمی کنند. فقط دو روز پس از آغاز زمان اجرای بخش سیاســی توافق 
ریاض، منابع خبری از درگیری سنگین میان نیروهای دولت مستعفی 
یمن وابسته به سعودی و نیروهای شورای انتقالی جنوب هم سو با امارات 
عربی متحده خبر دادند. به گزارش فارس، این دو گروه، متحدان امارات 
و عربســتان در جنوب یمن هستند که از تابستان سال گذشته درگیر 

جنگ قدرت با یکدیگرند.
گفتنی است، تجاوز ائتالف سعودی به خاک یمن از بهار سال 1394 
با حمله هوایی این ائتالف، با نام عملیات طوفان قاطعیت )عملیه عاِصفه 
الحــزم( و به بهانه حمایت از »عبد ربــه منصور هادی«، رئیس جمهور 
مستعفی و فراری یمن، آغاز شد و تا کنون بالی جان مردمان یمن است. 
چندی پیش سعودی ها حمایت خود را ازعبدربه منصور هادی برداشته 

و بسیاری از دولتمردان او را از ریاض اخراج کردند.

در تیر ماه اتفاق افتاد

نقض آتش بس در یمن توسط آل سعود
برای ۳ هزارمین بار

آمریکا
اســپوتنیک: نیروی دریایی آمریکا استفاده از وسایل نقلیه خاکی-آبی در 
تمرینات آموزشی را بعد از حادثه رخ داده برای یک زره پوش خاکی-آبی متعلق 
به یک واحد نیروی دریایی ارتش آمریکا در سواحل کالیفرنیا و کشته، زخمی 
و مفقود شدن تعدادی از تفنگداران نیروی دریایی این کشور، به حالت تعلیق 
درآورد. »دیوید اچ برگر« فرمانده نیروی دریایی آمریکا در این باره گفته: »این 
حادثه بد در دســت تحقیق اســت... در این بین دستور فوری داده ام تا زمانی 
که عواملی که به بروز این حادثه منجر شد، بهتر فهمیده شوند، عملیات آبی 

وسایل نقلیه تهاجمی آبی-خاکی معلق شوند«.
فلسطین اشغالی

المیادین: رسانه های رژیم صهیونیستی از تشدید تدابیر امنیتی در اطراف 
منزل »بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پی افزایش شمار 
معترضان خبر می دهند. این رســانه ها شامگاه جمعه گزارش دادند که پلیس 
رژیم صهیونیستی برای رصد تحرکات و حوادث به هنگام تجمع معترضان در 

اطراف منزل نتانیاهو، اقدام به نصب و استفاده از بالون های رصد کرده است.
بیش از دو هفته است که مخالفان نخست وزیر این رژیم دست به برپایی 
تظاهــرات علیه وی زده اند و دامنه ایــن تظاهرات به اطراف منزل نتانیاهو در 
خیابان »بالفور« کشیده شده است. معترضان با انتقاد از عملکرد ضعیف کابینه 
او در کنترل کرونا و پرونده های فساد مالی او و همسرش و همین طور شرایط 

بد اقتصادی حاصل از کرونا، خواستار استعفای هرچه سریعتر او هستند.
کویت

فارس: ســفارت دولت کویت در مصر از مقامات این کشــور خواســته تا 
اقدامات الزم برای ممانعت از اهانت به کویت را اتخاذ کنند. سفارت این کشور 
در قاهره روز جمعه در بیانیه ای انتشار تصاویر و ویدیوهایی از آتش زدن پرچم 
کویت در مصر را محکوم کرد و گفت: »این اقدام توهین آمیز، ناراحتی شــدید 
در بین محافل رسمی و مردمی کویت را در پی داشته و باعث جریحه دار شدن 
احساسات مردم این کشور شده است«. طی هفته اخیر انتشار ویدیوئی از ضرب 
و شتم یک جوان مصری مقیم کویت توسط شهروندان این کشور، خشم عمومی 
مصری ها را در شبکه های اجتماعی و رسانه ها داشته و همین مسئله باعث شد 

که برخی در مصر، پرچم کویت را آتش زده و برای ادامه آن فراخوان دهند.
لهستان

رویترز: دولت آمریکا بعد از اعالم تصمیم برای خارج کردن 1۲ هزار نظامی 
خود از کشور آلمان، با لهستان برای استقرار نظامی دائمی در این کشور به توافق 
رســید. وزارت دفاع لهستان شامگاه جمعه با صدور بیانیه ای اعالم کرد ارتش 
آمریکا با مســتقر کردن هزار نظامی دیگر در این کشــور، به صورت دائمی در 
لهستان حضور خواهد داشت. در تاریخ دوازدهم جوالی ۲019 بود که »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در دیدار با »آندرژ دودا« همتای لهســتانی خود 
در کاخ ســفید، برای اعزام 1000 نیروی نظامی به این کشور به توافق رسید. 
با این حال مذاکرات درباره محل استقرار نظامیان آمریکایی و میزان پرداخت 

دولت لهستان به واشنگتن ادامه داشت.
چین

ایسنا: خبرگزاری شینهوای چین سخنرانی »مایک پامپئو«، وزیر امور خارجه 
آمریکا در کتابخانه ریاست جمهوری »ریچارد نیکسون« را »حمالتی بی اساس 
و بی امان« خواند که »تنفرپراکنی ایدئولوژیکی علیه چین و حزب کمونیست 
چین« بوده و همین طور »تالشی چرب زبانانه برای پیوستن دیگران به ائتالفی 
علیه پکن«. این رسانه چینی با توجه به سخنان »توماس ال. فریدمن« که زمانی 
گفته بود، »مایک پامپئو بدترین وزیر خارجه آمریکاست«، نوشته »مطمئناً او 
درست گفته است. افزون بر این، پامپئو احتماالً خطرناک ترین شخص در این 

پست نیز است«.
مقامات و گروه های سیاسی عراق به زمان اعالم 
شده از سوی نخست وزیر این کشور برای برگزاری 
انتخابــات پارلمانی، واکنش های متفاوتی نشــان 
دادند؛ برخی این زمان را دیرهنگام و برخی نیز آن 

را مناسب می دانند.
»محمد الحلبوسی« رئیس پارلمان عراق، دیروز خواستار 
برگزاری انتخابات زودهنگام تراز تاریخ مشخص شده از سوی 
»مصطفی کاظمی« نخست وزیر عراق، و برگزاری نشست 
فوق العاده پارلمان شد. کاظمی روز 1۶ خرداد سال آینده 

را برای برگزاری انتخابات پارلمانی اعالم کرده است.
الحلبوســی طی توئیتی نوشــت: دولت های متوالی، 
برنامه دولت و کابینه خود را اجرا نکردند و اقدامی فراتر از 
سطرهای نوشته شده ]در این برنامه اعالمی[ انجام ندادند 
و این امر موجب تداوم اعتراض های مردمی به دلیل کاهش 

خدمات و فراهم نشدن شرایط یک زندگی با عزت شد.
به گــزارش خبرگزاری فارس، وی در ادامه نوشــت: 
برای عراق و وفاداری به فداکاری های مردم این کشــور، 
ما خواستار برگزاری انتخاباتی )زودتر( و برگزاری نشست 

فوق العاده و علنی با حضور رؤســای قوای سه گانه کشور و 
گروه های سیاسی هستیم تا اقدامات قانونی الزم بر اساس 
ماده ۶4 قانون اساســی ، که تنها رونــد قانونی برگزاری 
انتخابات زودهنگام است، انجام شود. همه باید درخصوص 
اختیارات خود هشــیار باشند و به مسئولیت های خود در 

قبال ملت عمل کنند. 
به گفته کارشناسان، چیزی به نام انتخابات زودهنگام 
در قانون اساســی عراق وجود نــدارد و آنچه که در قانون 
تصریح شــده، انتخابات عمومی بر اساس ماده ۶4 قانون 
 اساســی اســت، که طبق آن، پارلمان منحل می شود و 
بعد از دو ماه از تاریخ انحالل پارلمان، انتخابات زودهنگام 
برگزار می شود. انحالل پارلمان نیز تنها با تایید رئیس جمهور 

میسر خواهد بود.
از جمله مطالبات معترضان عراقی طی نزدیک به یک 
سال گذشته، برگزاری انتخابات شفاف پارلمانی بوده، که 
بــرای تحقق این امر، قانون انتخابات در این کشــور طی 

ماه های گذشته تغییر یافته است.
 »عبد الحســین الهنداوی« مشاور نخست وزیر عراق، 

نیز »شــروط اساسی« برای برگزاری انتخابات زود هنگام 
در ایــن کشــور را، تکمیل قانون انتخابات، آماده  ســازی 
کمیساریای انتخابات و کنترل سالح و پول و بسیج کردن 
مردم اعالم کرده است. کمیسیون حقوقی پارلمان عراق هم 
در واکنش به تعیین موعد انتخابات پارلمانی زود هنگام در 
این کشور از سوی نخست وزیر، اعالم کرد که او صالحیت 

این کار را ندارد.
موافقان نخست وزیر

ســید »عمار حکیم« رهبــر ائتــالف »عراقیون« و 
رئیس »جریان حکمت ملی عراق«، از اقدام نخست وزیر این 
کشور در تعیین زمان اعالم برگزاری انتخابات زودهنگام، 
اســتقبال کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، حکیم دیروز 
طــی بیانیه ای، اعالم کرد: تعیین زمان برگزاری انتخابات 
زودهنگام از ســوی نخست وزیر، اقدامی موفق و گامی در 
مسیر درســت است و عزم دولت برای عمل به وعده های 

خود را نشان می دهد.
در همین ارتباط، »نعیم العبودی« سخنگوی فراکسیون 
»الصادقون« وابسته به »عصائب اهل الحق« عراق نیز گفت 

که برگزاری انتخابات زودهنگام، گام مثبتی تلقی می شود... 
اما باید تا پیش از برگزاری انتخابات، مســئله فراکسیون 

اکثریت برای همیشه حل و فصل شود.
»محمد الغبان« رئیس فراکسیون »فتح« در پارلمان 
عراق نیز گفت که ائتــالف فتح موافق برگزاری انتخابات 
زودهنگام است و این مسئله جزو اولویت های دولت فعلی 

به شمار می رود. 
ائتــالف »نصر« به ریاســت »حیدرعبــادی« نیز از 
اعــالم زمان برگــزاری انتخابات زودهنــگام در عراق از 
ســوی نخست وزیر این کشور، اســتقبال و طی بیانیه ای 
اعالم کرد: ائتالف »نصر« امیدوار اســت که با همبستگی 
کلیه موسســات و گروه های سیاســی، موانــع مربوط به 
 قانون انتخابات... برای برگزاری انتخابات شــفاف و آزاد... 

رفع شود. 
این ائتالف تاکید کرد که اعتبار نظامی و سیاسی کشور 
کامال به این انتخابات و میزان شفافیت آن و تشکیل دولتی 
ملی و توانمند در ترســیم شیوه هایی درست و ویژه برای 

خدمت به دولت و مردم، بستگی دارد.

واکنش های متفاوت به پیشنهاد مصطفی کاظمی برای برگزاری انتخابات زودهنگام عراق
ســازمان ملل با اشاره به ورود کشورهای مختلف به درگیری های 
داخلی لیبی، هشــدار داد که این درگیری ها ممکن است به یک نبرد 

منطقه ای تبدیل شود.
»استفانی ویلیامز« نماینده موقت سازمان ملل در امور لیبی، دیروز در لندن 
نســبت به خطر تبدیل شدن درگیری های این کشور به یک جنگ منطقه ای 
هشدار داد و گفت که هراس و ترس ملت لیبی نسبت به اینکه سرنوشت شان 
به دســت بازیگران خارجی بیفتد، بیشتر می شــود. به گزارش ایسنا، ویلیامز 
گفت: لیبیایی ها احساس ترس می کنند. آنها از جنگ خسته شده اند و خواهان 
صلح هســتند. اما آنها نسبت به این امر هراس دارند که تعیین سرنوشت شان 
به دست خودشان نباشد. این دیپلمات آمریکایی با تاکید بر اینکه ملت لیبی 
برای توقف درگیری ها و آغاز روند سیاســی فراگیر تالش می کنند؛ هشدار داد 

که تنها جایگزین این امر، نابودی کشور است. 
ویلیامز خاطرنشــان کرد: در سایه حضور تعداد زیادی از بازیگران خارجی 
که دستور کارهای خاص خود را دارند، خطر وقوع یک درگیری منطقه ای باال 
گرفته اســت. وی تصریح کرد: آنچه در حال حاضر رخ می دهد، همان قدر که 
یک جنگ داخلی است، یک نبرد میان رقبای خارجی نیز هست )و این نشان 
می دهد( که لیبیایی ها حاکمیت )بر ســرزمین( خود را از دســت داده اند. وی 
تاکید کرد، تا زمانی که »جنگ نیابتی« میان طرف های خارجی ادامه داشــته 

باشد، پایان دادن به جنگ داخلی در این کشور، بسیار دشوار است.

سازمان ملل هشدار داد
درگیری لیبی ظرفیت تبدیل شدن

به یک جنگ منطقه ای را دارد

 30 سال قبل )11 مرداد 13۶9( گارد ریاست جمهوری عراق به دستور صدام، 
خاک کویت را ظرف چند ساعت اشــغال کرد. این اشغال برخالف حمله به ایران، 

آسان و سریع بود و طی چند ساعت پایان یافت!
کشــور کویت به مدت هفت ماه در اشغال عراق بود و سپس، آمریکا در راس 
یک ائتالف عربی و غیر عربی، طی عملیاتی تحت نام »طوفان صحرا« )1991(، به 
نیروهای صدام در کویت و عراق حمله کرد و ارتش صدام را از کویت بیرون راند. 
این ماجرا که 30 سال قبل اتفاق افتاده است، درس ها و نکات عبرت آموزی 
را در خود دارد که اکنون و پس از گذشت 30 سال، جا دارد که یک بار دیگر آنها 

را مورد توجه قرار دهیم.
اول؛ در ارتباط با علل حمله صدام به کویت، تاکنون حرف و حدیث های زیادی 
گفته شده، به عنوان مثال،  اشاره شده است که او 30 میلیارد دالر به کویت بدهکار 
بوده اســت. یا این که صدام برای بازسازی عراق به منابع مالی زیادی نیاز داشت 
و اگر کویت را ضمیمه عراق می کرد، می توانست ۲0 درصد منابع نفتی جهان را 

در اختیار داشته باشد. 
اما، در مورد تحلیل هــای این چنینی، نکته ای وجود دارد و اتفاقا این نکته، 
همه عوامل ردیف شــده باال را به عنوان علل موجب جنگ، زیر سؤال می برد؛ در 
همه این تحلیل ها، صدام به طور ضمنی، فردی کودن فرض می شــود! به عبارت 
دیگــر، مفروض همه تحلیل های باال این اســت که او فکر می کرد، اگر به کویت 

حمله کند، آمریکا هیچ واکنشی نشان نمی دهد!
اتفاقاً بعدا مشخص شد که علت اصلی و موجب حمله به کویت، چیز دیگری 
بوده اســت؛ مقامات آمریکایی پیشاپیش به او چراغ سبز داده بودند؛ یکی از این 
افراد، خانم »آپریس گالیس« سفیر وقت آمریکا در عراق بوده است؛ او ۲5 ژوئیه 
1990) 5 مرداد 13۷1 ( طی دیدارش با صدام، سیگنال های مثبتی را از جانب 
»جرج بوش« پدر، درخصوص حمله عراق به کویت، به دیکتاتور عراق نشان داده 
و او را به حمایت آمریکا مطمئن ساخته بود. خانم گالپس در قسمتي از سخنان 
خــود با صدام گفت: »بایــد اضافه کنم که بوش)پدر( فقط خواهان روابط بهتر و 
گسترده تر با عراق نیست، بلکه از شما مي خواهد که در شکوفایي و ایجاد صلح و 
ثبات در خاورمیانه مشارکت داشته باشید. بوش مرد باهوشي است و هرگز علیه 
عراق جنگ اقتصادي راه نخواهد انداخت.« وي در قسمت دیگري از سخنان خود 
گفت: »اختالف هاي مرزي کویت و عراق مشکل ما نیست و در واقع ما مي بینیم 
که شــما نیروهاي زیادي را به ســمت جنوب حرکت داده اید. طبیعي است که 
این مســئله به خودي خود به ما مربوط نمي شــود.« سند دیگر، اطمینانی است 
که »دونالد رامســفلد« وزیر خارجه وقت آمریکا ، در دیدارش با صدام، به او داده 
بــود. مورد دیگر، اظهارات »جیمز بیکر« دیگر وزیر خارجه دولت جرج بوش پدر 
در گفت و گو با العربیه اســت؛ او اظهارات سفیر آمریکا در عراق را تایید می کند، 
ولی مدعی می شــود که آمریکا انتظار داشت صدام با کویت بر سر مسائل مرزی 
و برخی جزایر و چاه های نفتی درگیر شــود، نه اینکه کل کویت را  اشــغال کند. 
همان طور که می بینیم، او اصل ماجرا را انکار نکرده و در باره مابقی ماجرا نیز عذر 
بدتــر از گناه می آورد. در اینجا قصد نداریم به علل تمایل آمریکا به حمله صدام 

علیه کویت بپردازیم. 
دوم؛ علی رغم اینکه کویت در ماجرای جنگ تحمیلی هشــت ساله، پرونده 
ســیاهی نسبت به ایران داشــته و حتی تا 30 میلیارد دالر به صدام کمک مالی 
کرده بود، اما جمهوری اســالمی ایــران در ماجرای بحران کویت هرگز در صدد 
انتقام گیری و یا بســتن مرزهای خود به روی آوارگان کویتی بر نیامد. ما هنوز از 
یــاد نبرده ایم که در ســال های 1990 و 1991کویتی ها با خودروهای لوکس و 
گرانقیمت خود، در خیابان های کشورمان ظاهر شده و پس از پایان بحران نیز به 
کشور خود بازگشتند. کشورمان آوارگان کویتی را پذیرفت و عمال به کشورهای 
عربی و دنیا نشــان داد که به سیاست های اعالمی خود، یعنی حمایت از صلح و 

ثبات در منطقه و عدم تعرض به دیگر کشورها پایبند است. 
سوم؛ در آن زمان آمریکا به راحتی توانست کشورهای زیادی را در جنگ با 
عراق، با خود همراه کند. اما، این همراهی اکنون برای آمریکا به یک آرزو تبدیل 

شده است.
چهارم؛ پس از نبرد سال 1991 علیه عراق، مشخص شد که دولت های مرتجع 
و وابسته عربی بخش قابل توجهی از هزینه های این جنگ، یعنی حدود 10 میلیارد 
دالر از این هزینه، را پرداخت کرده اند. این دست به جیب شدن عربستان ، امارات 
و سایر رژیم های عربی یکی از عوامل و مشوق های آمریکا در راه اندازی جنگ های 
بعدی )۲001 در حمله به افغانســتان و ۲003 در حمله به عراق( بوده است. هر 
چند تا این زمان آمریکا به شیوه های مختلفی چون فروش سالح، دالرهای نفتی را 
به کشورش عودت می داده است، اما حاتم بخشی های عربستان در جنگ کویت و 
جنگ های بعدی، آمریکا را وسوسه کرد که بر پایه دالر های نفتی عربی، جنگ های 
نیابتی تروریستی)سوریه از سال ۲011 به بعد و عراق( و یا جنگ های جدید )مثل 

جنگ یمن( را آغاز کند، بدون آنکه هزینه ای بپردازد.
پنجم؛ صدام هر چند در ماجرای کویت نافرمانی کرد، ولی به هر حال، نوکر 
آمریکا و غرب بوده اســت. کشــورهای عربی باید از سرنوشت صدام پند گرفته 
و به جای وابســتگی بــه آمریکا و غرب، رویه مســتقلی را در پیش بگیرند و به 
توانمندی های مردم خودشــان تکیه کنند. چون عاقبت صدام ممکن اســت که 

برای آنها نیز رقم بخورد.
ششــم؛ در ماجرای کویت، ســازمان های بین المللی نشان دادند که نماینده 
آمریکا و اروپا هستند ، نه همه جهان؛ زیرا در ماجرای تجاوز به ایران، این نهادهای 
بین المللی هیچ تحرکی از خود علیه متجاوز نشان نمی دادند. اما در ماجرای کویت، 
خیلی سریع و کامال هماهنگ علیه صدام وارد عمل شده و ایجاد یک ائتالف علیه 

عراق را زمینه سازی کردند.

صدام و اشغال کویت
با چراغ سبز آمریکا !

سبحان محقق


