
 ترامپ: بن سلمان را از غائله »خاشقجی« 
من نجات دادم!

رئیس جمهور آمریکا طی مصاحبه ای، که به تازگی 
منتشر شده، گفته که او ولیعهد سعودی را از غائله ترور 

»جمال خاشقجی« نجات داده است.
»باب وودوارد«، روزنامه نگار کهنه کار آمریکایی، در کتاب 
خود به نام »خشم« که قرار است به زودی منتشر شود، به نقل 
از »دونالد ترامپ« نوشت که او »محمد بن سلمان«، ولیعهد 
عربســتان، را از غائله ترور »جمال خاشقجی«، روزنامه نگار 
منتقد ســعودی، نجات داده اســت. وودوارد در کتابش نظر 

ترامپ را برای اظهارنظر درباره قتل خاشقجی پرسیده و ترامپ 
گفته بود:» من بن سلمان را نجات دادم. من توانستم کاری 
کنم که کنگره دســت از سر او بردارد. توانستم جلوی آنها را 
بگیرم.« رئیس جمهور آمریکا در ادامه، اضافه کرد که عربستان 
میلیاردها دالر محصوالت آمریکایی می خرد. او همچنین روی 
ادعای بن سلمان مبنی بر اینکه تقصیری در این ماجرا ندارد 
تأکید کرد. ترامپ گفت: »او همیشه می گوید که من این کار 

را انجام نداده ام...خوشحالم که این حرف را می زند.« 

 انهدام موشک های رژیم صهیونیستی 
در آسمان حلب

سامانه دفاع هوایی ارتش سوریه بیشتر موشک های 
شلیک شده توسط هواپیماهای ارتش صهیونیستی را 
در آسمان اســتان »حلب« و قبل از اصابت به هدف، 

منهدم کرد.  
سامانه موشکی دفاع هوایی ارتش سوریه شب جمعه بر 
فراز منطقه »الســفیره« در نزدیکی شهر حلب، اکثر موشک 
پرتاب شده توسط هواپیماهای ارتش صهیونیستی را در آسمان 
هدف قرار داد و منهدم کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، رژیم 

صهیونیستی در چارچوب حمایت از گروه های تروریستی در 
سوریه، معموال دســت به چنین حمالتی در سوریه می زند. 
تاکنون بارها محموله های تسلیحاتی و مهمات ساخت اسرائیل 
از گروه های تروریستی در سوریه کشف شده است. خبر دیگر 
اینکه، »شیخ ابراهیم خلیل«، رئیس قبیله» العکیدات« سوریه، 
اعالم کرد که فرزندان قبایل عرب در منطقه شرق فرات برای 
خروج اشغالگران، ضرب االجل تعیین کرده اند، و آماده هرگونه 

سناریوی احتمالی هستند.
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در میان اعتراف ترامپ به یک دروغ بزرگ

تعداد تلفات کرونا در آمریکا
به مرز 200 هزار نفر نزدیک شد

کلمبیا  ناآرام شد
 پلیس 9 معترض را کشت، صدها نفر را زخمی کرد

ســخنگوی جنبش انصاراهلل یمن در واکنش به 
اقدام اتحادیه عرب در عدم مخالفت با توافق ننگین 
امارات و رژیم صهیونیستی گفت: »اتحادیه عرب دیگر 
کارایی ندارد و به مجمعی برای صهیونیست ها تبدیل 

شده است و باید دفن شود«.
روز چهارشنبه گذشته اتحادیه عرب در نشست وزیران 
خارجه کشورهای عضو خود از صدور حتی یک بیانیه  ساده 
و صوری در محکومیت توافق امارات و رژیم صهیونیســتی 
بر سر عادی  سازی روابط امتناع کرد. اتحادیه عرب در این 
نشست با پیش نویس قطعنامه فلسطین در محکومیت توافق 
امارات با رژیم اشغالگر قدس هم مخالفت کرد. این مسئله با 

واکنش های مختلفی مواجه شده است. 
»محمد عبدالسالم« سخنگوی جنبش انصاراهلل یمن، 
در گفت و گویی ناکامی اتحادیه عرب در محکومیت سازش 
دولت امارات با رژیم صهیونیستی را به منزله »پایان عمر« 
این اتحادیه دانســت و گفت که چنین مجمعی »باید دفن 
شود«. عبدالســالم به پایگاه المسیره گفت، اتحادیه عرب 
به جایی رســیده که منکر مسئله ای می شود که به خاطر 
آن تأســیس شده است، یعنی مســئله فلسطین و اگر در 

واقعیت نمی تواند کاری کند، حداقل از مواضع اصولی خود 
عقب نشینی نکند...فلســطین خواسته خود را برای صدور 
بیانیه ای برای محکومیت ســازش ارائه کرد اما نتوانست به 
نتیجه ای برســد. بنابراین ما معتقدیم که این اتحادیه باید 

دفن شود«.
ســخنگوی جنبش انصاراهلل در ادامه به فلسطینی ها 
هشــدار داد که اتحادیه عرب می تواند از این پس به قاتلی 
تبدیل شود که آنها را هدف قرار می دهد و تجربه می گوید 
که احتمال اینکه اتحادیه عرب دست به بازداشت گسترده 
فلسطینیان بزند و پس از آن جنگ نظامی علیه فلسطین 
به راه بیندازد وجود دارد. عبدالسالم از فلسطینیان خواست 
تا دیگر از کانال اتحادیه عرب به دنبال خواســته های خود 
نباشند، چرا که به »اتحادیه  صهیونیست ها« تبدیل شده و 

در خدمت طرح آمریکاست.
واکنش حماس

جنبش مقاومت اسالمی فلسطین )حماس( نیز اقدام 
اتحادیه عرب در مخالفت با پیش نویس طرح تشــکیالت 
خودگردان در محکومیت توافق امارات با رژیم صهیونیستی 
را محکوم کرد و گفت که این اقدام به نفع این رژیم است. 

»حازم قاسم«، ســخنگوی حماس در واکنش به استقبال 
»جارد کوشنر«، داماد و مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا 
از اقدام اتحادیه عرب، اظهار داشــت: »این مسئله، انگیزه 
جدید به دولت آمریکا برای اجرای معامله قرن که به دنبال 

حذف آرمان فلسطین است، خواهد داد«.
»محمد الهندی«، عضو دفتر سیاســی جنبش جهاد 
اســالمی فلســطین هم گفته که از تشکیالت خودگردان 
فلســطین می خواهیم از اتحادیه عرب خارج شــود. طبق 
گزارش »فلســطین الیوم« الهندی تأکید کرده در اتحادیه 
عرب امروز کشــورهایی حضور دارند که دست از فلسطین 
کشیده و »اسرائیل« را در آغوش گرفته و با محکوم کردن 
عادی  سازی روابط با این رژیم مخالفت می کنند. او تصریح 
کرد که اتحادیه عرب امروز دیگر نماینده ملت های بیدار و 

حامی ملت فلسطین نیست.
جنبــش »جبهه مردمی برای آزادی فلســطین« نیز 
اقــدام اتحادیه عرب را به شــدت محکوم کرد. این گروه با 
انتشــار بیانیه ای، اعالم کرد، عدم تصویب طرح فلسطین 
)در محکومیــت امارات( بار دیگر بــر تهی بودن و نابودی 
اتحادیــه عرب تأکید دارد. جنبــش »جبهه مردمی برای 

آزادی فلسطین« تأکید کرد که این اتحادیه به ابزاری برای 
کشورهای وابسته و خائن تبدیل شده است تا سیاست های 

آنان را حمایت و اجرایی کند.
در همین ارتباط، منابع دیپلماتیک به شبکه المیادین 
لبنان گفتند که محور امارات در اتحادیه عرب، مانع از ارائه 
قطعنامه تشــکیالت خودگردان فلسطین در این اتحادیه 
شده  است. این منابع گفتند که »صائب عریقات«، دبیرکل 
کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین »ساف« دو روز 
مانده به نشست اتحادیه عرب تهدید کرده بود که چنانچه 
قطعنامه طرف فلسطینی رد شود، تشکیالت خودگردان از 
اتحادیه خارج خواهد شــد. به گفته این منابع، کشورهای 
شورای همکاری خلیج فارس، مصر، اردن، مغرب و سودان 
مخالف پیش نویس قطعنامه تشکیالت خودگردان بودند و 
امارات اقدام به ارائه پیش نویس جایگزین کرد و کشورهای 
مذکور، با این پیش نویس موافقت کردند. منابع دیپلماتیک 
المیادین گفتند که لبنان، عــراق، الجزایر و تونس موضع 
بی طرفانه ای در قبال پیش نویس طرح امارات اتخاذ کردند 
ولی سومالی و دولت مستعفی منصور هادی مخالفت خود 

با این پیش نویس امارات را اعالم کردند.

منابع لبنانی از وقوع آتش سوزی بزرگ در یکی از 
انبارهای بندر بیروت لبنان خبر دادند؛ رئیس جمهور 
لبنان احتمال عمدی بودن این آتش ســوزی که در 
انبار الستیک خودرو رخ داد و در نهایت خاموش شد 

را رد نکرده است.
رســانه ها و منابع خبری لبنان بعد از ظهر پنجشــنبه 
از وقوع آتش ســوزی مهیبی در بندر بیروت، پایتخت این 
کشور خبر دادند. آتش سوزی از یک انبار بندر که گویا یک 
انبار الستیک خودرو و روغن بوده، آغاز شد و به »همه بازار 
آزاد« سرایت کرد. تیم آتش نشانی بیروت اما توانست آتش  

را کنترل کند.
»میشــل عون«، رئیس جمهوری لبنان، در آغاز جلسه 
شورای عالی دفاع که پیرامون انفجار 14 مرداد بیروت برگزار 
شده بود، در این باره گفت، آتشی ]آتش سوزی جدید[ که 
در بندر بیروت رخ داد احتماالً اقدامی خرابکارانه و هدفمند 

سازمان ملل اعالم کرد که قتل عام و سرکوب 
مردم منطقه مسلمان نشــین »راخین« در غرب 

»میانمار« همچنان ادامه دارد. 
ســازمان ملل دیروز با صدور بیانیــه ای، اعالم کرد 
که قتل عام و ســرکوب مردم مســلمان ساکن منطقه 
راخین ادامه دارد. در بیانیه ســازمان ملل آمده اســت 
کــه درگیری میان نیروهای مســلح میانمــار و ارتش 
»آراکان« در راخیــن، باعث مرگ و میر و از بین رفتن 
 زیرســاخت ها و ترک اجبــاری مردم از خانه هایشــان 

شده است.
»اوال موگرین«، مســئول امور بشردوستانه سازمان 

ملــل، نگرانی عمیق خود را نســبت به پیامدهای ادامه 
درگیری ها، که از 3 ســپتامبر)13 شهریور( شروع شده 
اســت، ابراز داشت. وی یادآور شــد که نزدیک به 100 
خانه به آتش کشــیده شــده و هزاران نفر نیز از منطقه 

فرار کرده اند.
این مسئول سازمان ملل تاکید کرد که حقوق انسانی 
بین المللی ایجاب می کنــد که طرفهای درگیر به مردم 
عادی احترام گذاشته و از هدف قرار دادن آنها در عملیات 

نظامی خودداری کنند.
قتل عام مســلمانان روهینگیایی توســط نیروهای 
مســلح میانمار و شبه نظامیان بودایی از ۲۵ اوت ۲01۷ 

سرویس خارجی-
تلفات کرونا در آمریکا در آســتانه عبور از مرز 
200 هزار نفر اســت. همزمان گزارش ها حاکی است 
رئیس جمهور این کشور از همان ابتدا، از میزان خطرات 
این ویروس کامال آگاه بوده اما به مردم کشورش دروغ 

گفته است!
تلفات کرونا در آمریکا دیروز از 196 هزار نفر عبور کرد و 
با این سرعت تا دو روز دیگر از ۲00 هزار نفر نیز عبور خواهد 
کرد. تعداد مبتالیان نیز در این کشور نزدیک به 6میلیون و 
600 هزار نفر عنوان شده است. به گفته پژوهشگران دانشگاه 
کالیفرنیا، آمار واقعی مبتالیان به »کووید-19« در آمریکا سه 
تا ۲0 برابر بیشتر از آمار رسمی است. نشریه معروف »تایم« 
نیز در طرح روی جلد شماره جدید خود طرحی سیاه رنگ 
به چاپ رســانده و به ناکامی آمریکا در مهار ویروس کرونا 

با رسیدن شمار تلفات به ۲00 هزار نفر اشاره کرده است.
همزمان فایل های صوتی از رئیس جمهوری آمریکا که در 
گفت و گویی خصوصی اذعان می کند او تهدید ویروس کرونا 
را برای این کشــور کم اهمیت نشــان داد، کاخ سفید را در 
موضعی دفاعی قرار داد و بار دیگر این ویروس را به مســئله 
اصلی در رقابت ریاست جمهوری که هشت هفته به آن مانده 

است، تبدیل کرده است.
به نوشــته پایگاه خبری »هیل«، اظهــارات ترامپ در 
صحبت با »باب وودوارد«، روزنامه نگار افشاگر »واترگیت« در 
یک سری از مصاحبه ها برای کتابی تحت عنوان »خشم« نشان 
می دهد که رئیس جمهوری آمریکا در خفا چطور درباره شدت 
 کرونا اظهارنظر می کند. ترامپ در فایلی که این روزنامه نگار

کشــور کلمبیا، که از متحدان کلیدی واشنگتن در آمریکای 
التین است، از روز پنجشنبه ناآرام شد و نیروهای دولتی در حمله 
به معترضان، 9 نفر را کشتند و صدها تن دیگر را نیز مجروح کردند. 

نیروهای پلیس صدها نفر را نیز بازداشت کردند.
در تظاهرات خیابان های شــهر »بوگوتــا«، پایتخت کلمبیا، برخی از 
معترضان به سمت نیروهای پلیس سنگ پرتاب کردند و عده ای دیگر نیز با 
اسپری، روی سپر های محافظ نیروهای امنیتی شعار نوشتند. »کلودیا لوپز«، 
شهردار شهر بوگوتا، طی اظهاراتی، از مردم خواست در خانه های خود بمانند.

عالوه بر بوگوتا، معترضان درشهر »سوآچا« نیز به خیابان ها آمدند.

سرویس خارجی-
در حالی که اعتراض های ضد نژادپرستی در بسیاری 
از شهرهای آمریکا همچنان ادامه دارد، گزارش ها حاکی 
اســت پلیس آمریکا طی سه ماه گذشته و بعد از قتل 
جورج فلوید، دســت کم 59 سیاه پوست دیگر را نیز 

کشته است!
110 روز از قتل وحشیانه »جورج فلوید« زیر زانوی پلیس 
نژادپرست آمریکا می گذرد. طی این مدت صدها هزار آمریکایی 
در سراســر این کشور در مخالفت با نژادپرستی به خیابان ها 
ریخته و اعتراض ها تا امروز نیز ادامه داشــته است. در برخی 
شــهرها وقوع جنگ خیابانی گزارش شده و آمار بازداشتی ها 
تاکنون از 13هزار نفر فراتر رفته است. شمار تظاهرکنندگانی 
که حین اعتراض کشــته شــده اند نیز، دو ماهی می شود که 

 سابق واشنگتن پست منتشر کرده، می گوید: »من همیشه 
می خواستم کرونا را کم اهمیت نشان دهم. هنوز هم می خواهم 

چون نمی خواهم ترس و وحشت ایجاد کنم«. 
منتقــدان می گویند، این دروغ ترامــپ، یکی از دالیل 
اصلی افزایش تلفات در این کشــور است. آمریکا بیشترین 
میزان تلفات کرونا در میان کشورهایی را دارد که آمار تلفات 

را اعالم می کنند.
مخفی کاری ترامپ درباره کرونا انتقاد شدید دموکرات ها 
را به دنبال داشته است. جو بایدن، نامزد حزب دموکرات در 
این خصوص روز چهارشنبه در میشیگان گفت:» )حقایق را( 
می دانست و به عمد آن را نادیده گرفت. بدتر از آن، به مردم 
آمریکا دروغ گفت. این خیانت بوده است این اقدام ترامپ نه 
تنها به قیمت جان آمریکایی ها تمام شده، بلکه اقتصاد این 

کشور را هم دچار سقوط و زندگی میلیون ها آمریکایی را دچار 
مشکل کرده است«. او در ادامه چنین اقدامی را کوتاهی در 

انجام وظیفه و رسوایی خواند.
بعد از انتقاد شــدید »جو بایــدن« دیگر اعضای حزب 
دموکرات از جمله معاون وی هم گفتند که هزاران آمریکایی 
هزینــه کوتاهــی ترامپ را با جان خــود پرداخت کرده اند. 
ســناتور »کاماال هریس« نامزد معاونت ریاســت جمهوری 
حزب دموکرات به شــدت رئیس جمهور آمریکا را به دلیل 
کوچک شــمردن بحران کرونا مــورد انتقاد قرار داد. هریس 
گفت: »او می دانســت کرونا از طریق هوا منتقل می شود. او 
واقعیت های آن را می دانســت، کشندگی ۵ درصدی، همه 
این ها را در مکالمه اش گفته اســت«.»ایلهان عمر« نماینده 
دموکــرات مجلس نماینــدگان آمریکا هــم در واکنش به 

گزارش ها درباره کوچک شمردن کروناویروس از سوی ترامپ، 
خواستار اســتعفای او شد. ایلهان گفت دروغ های ترامپ به 
قیمت جان مردم آمریکا تمام شده و وی باید از سمت خود 

کناره گیری کند.
از سوی دیگر »دونالد ترامپ«، با انتشار پیامی توئیتری 
به انتقادهای دموکرات ها و افشــاگری های »باب وودوارد«، 
خبرنگار کهنه کار آمریکایی علیه خود واکنش نشان داد. وی 
در این پیام مدعی شد:  »باب وودوارد نقل قول های من را این 
همه ماه  در اختیار داشــت. اگر فکر می کرد که این حرف ها 
این قدر بد یا خطرناک هستند چرا فوراً آنها را منتشر نکرد تا 
جان افرادی را نجات دهد؟ وظیفه  نداشــت این کار را انجام 
دهد؟ نه، چون می دانست که پاسخ های من خوب و مناسب 

هستند. آرام باشید و هراسی به دل راه ندهید«. 

)پنج شــهریور 1396( شــروع شده 
اســت و همچنان ادامــه دارد. طبق 
اعالم منابــع داخلی و بین المللی، در 
اثــر این جنایت هــا ، عالوه بر آوارگی 
روهینگیایی  میلیــون  یــک  حدود 
و فــرار آنهــا به بنــگالدش، هزاران 
روهینگیایی دیگر کشته شده اند. دولت 
میانمــار روهینگیایی ها را »مهاجران 
غیرقانونی« از بنــگالدش می داند و 
سازمان ملل نیز آنها را »ستم دیده ترین 

اقلیت جهان« اعالم کرده است.

یا نتیجه اشــتباه فنی یا نادانی یا اهمال بوده است و در هر 
صورت بایــد دلیل واقعی آن در ســریعترین زمان ممکن 

مشخص و عامالن مجازات شوند.
»عــون« این را هم گفت که، »به ویژه پس از فاجعه ای 

که آتش ســوزی اول به بار آورد، 
هیچ گونه خطایــی که به چنین 
آتش ســوزی منجر شــود، دیگر 
قابل قبول نیســت«. به گزارش 
ایسنا، او این را هم اضافه کرد که 
»امروز باید روی بررسی اقدامات 
موثر برای اطمینان از تکرار نشدن 

این اتفاق متمرکز شویم«.
»میشــل نجــار«، وزیر امور 
خدمــات در دولت پیش برد امور 
لبنان نیز به شــبکه »ام تی وی« 
گفتــه، به زودی تحقیقات در این باره آتش ســوزی جدید 
آغاز خواهد شــد. به گزارش فارس، او گفته بررســی های 
اولیــه حکایت از آن دارد که یک نفــر که در حال تعمیر 
و جوشــکاری در یکی از انبارهــا بوده، باعث ایجاد جرقه و 

آتش  سوزی شده است.
گفتنی اســت، دولت در لبنان به دلیل ساختار قومی-
قبیله ای-فرقه ای خود سال هاست که قوام نیافته است. دولت 
مرکزِی مقتدر زمانی قوام می یابد که یک دولِت ملی باشد، 
نه قومی- قبیله ای-فرقه ای. زمانی که دولت مرکزی مقتدر 
نباشــد، نمی تواند کارویژه های خود از جمله تأمین امنیِت 
جانی، روانی و اقتصادِی شهروندانش را انجام دهد، از این رو 
در فقــداِن یک دولت مرکزی مقتدر احتمال انجام اقدامات 
خرابکارانه باال می رود، از یک ســو چون پوشــش امنیتِی 
دولت ناقص است و از سوی دیگر، چون نارضایتی باالست. 
حزب اهلل علیرغم اختالفاتش با احزاب دیگر، گزینه های آن 
احزاب برای نخست وزیری را تأیید می کند تا امکاِن اجماِع 
ملی و در نتیجه شکل گیرِی دولِت ملی را فراهم آورد؛ اما این 
تصمیم در حالی می تواند نتیجه بخش باشد که دیگر احزاب 

نیز همین گونه عمل کنند.  

به روز نشــده است. آخرین آمار رسمی درباره 
شمار تظاهرکنندگان کشته شده، ۲1 نفر است. 
اما گزارش های تازه نشان می دهد، با وجود 
شدت این اعتراض ها که نشان از فوران خشم 
سیاهان و حتی سفید پوستان این کشور دارد، 
پلیس نژادپرســت آمریکا هنوز دست از قتل 
ســیاهان برنداشته اســت. مثال »سی بی اس 
نیوز« در گزارشــی در همین زمینه نوشــته: 
»پلیس آمریکا طی سال جاری میالدی به طور 

 متوسط هر هفته یک مرد یا زن سیاه پوست را کشته است«. 
ســی بی اس در ادامه گزارش خــود اضافه کرده که: »پلیس 
آمریکا در طول سه ماه گذشته نیز بعد از مرگ جورج فلوید 

دست کم ۵9 مرد و زن سیاه پوست را کشته است«.

تمدید حالت فوق العاده
خبر دیگر از آمریکا اینکه »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا روز پنجشنبه حالت فوق العاده را در این کشور به دلیل 
آنچه »خطر دخالت خارجی« در انتخابات خوانده است، تمدید 

کرد. ترامپ در بیانیه ای که کاخ ســفید آن را روز پنجشنبه 
منتشــر کرده، گفته: »حالت فوق العــاده ای که از تاریخ 1۲ 
سپتامبر ۲018 تا 1۲ سپتامبر ۲0۲0)۲1 شهریور 9۷ تا ۲۲ 
شــهریور 99( اعالم شد، اکنون برای یک سال دیگر تمدید 
شــده است«. وی با بیان اینکه »هیچ سند و مدرکی دال بر 
تاثیر هیچ دولت خارجی روی انتخابات یا عملیات شمارش آراء 
وجود ندارد«، هشدار داد »گسترش اخیر دستگاه های دیجیتال 
و فناوری های اینترنت باعث بروز نقطه ضعف های چشمگیری 
شده که بر خطر دخالت خارجی در انتخابات افزوده است«. 
آمریکا بارها روسیه، ایران و چین را به تالش برای دخالت در 
انتخابات پیش روی خود که قرار است در 3 نوامبر)13 آبان( 
برگزار شود، متهم کرده است. اخیرا مایکروسافت نیز همین 

اتهامات را تکرار کرد!

رئیس جمهور آمریکا به جای اینکه پس از ماه ها نادیده گرفتن 
خواســته مردم عراق در مورد خروج نیروهای آمریکایی، به این 
خواسته احترام بگزارد، دستور خروج بخشی از نیروهای کشورش از 
 عراق را صادر و با این اقدام خود، یک بار دیگر به عراقی ها دهن کجی

کرد.
»دونالد ترامپ« پنجشنبه شب طی یک کنفرانس خبری، اعالم کرد که 
شمار نیروهای آمریکایی در عراق را به حدود ۲000 نیرو کاهش می دهد. 
اما ژنرال »کنت مکنزی« فرمانده »ســنتکام«، گفت که، شــمار نظامیان 
آمریکایی در عراق از این پس، 3000 نفر خواهد بود. نهایتا نیز وزارت دفاع 
آمریکا)پنتاگون( شمار نیروهای آمریکایی در عراق را 3۵00 تن اعالم کرد! 
این یعنی اینکه آمریکا نمی خواهد از عراق خارج شــود و به همین خاطر، 
حمالت علیه نظامیان اشــغالگر آمریکایی طــی هفته ها و ماه های آینده، 

احتماال افزایش خواهد یافت.
به گزارش ایسنا، ترامپ برای اینکه حرفی بزند تا خوشایند رای دهندگان 
آمریکایی باشد، در ادامه ادعا کرد که آمریکا از سوریه تقریبا خارج شده است! 
از طرف دیگر، »ماتیو تولر« سفیر آمریکا در عراق، برای اینکه به زعم 
خود، افکار عمومی در عراق را آرام کند و آمریکایی را نیز گول بزند، گفت که 
نظامیان کشورش تا سه سال دیگر عراق را ترک خواهند کرد. این اظهارات 
در حالی صورت می گیرد که به گفته کارشناسان، مردم عراق دیگر تحمل 
نخواهند کرد و گول این حرف ها را نمی خورند. به همین خاطر، باید شاهد 

افزایش حمالت علیه اشغالگران آمریکایی باشیم.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، روزنامه لبنانی » االخبار« طی مطلبی 
با عنوان عقب نشینی جزیی به وقت انتخاباتی نوشت: تصمیم عقب نشینی 
جزیی از عراق که زمینه را برای دخالت بیشــتر ناتو در این کشــور فراهم 
خواهد کرد، تالشی برای فرو بردن خشمی است که ترور شهیدان »قاسم 
ســلیمانی« و »ابومهدی المهندس« در اوایل سال جاری میالدی)13 دی 

گذشته(، ایجاد کرده بود. 
االخبار افزود: عقب نشینی واقعی در کار نخواهد بود... )و خروج( حدود 

یک سوم نظامیان آمریکایی از خاک عراق، کسی را غافلگیر نکرده است.
خبر دیگر اینکه منابع عراقی از اصابت یک فروند راکت کاتیوشا به پایگاه 
نظامیان آمریکایی در فرودگاه بین المللی بغداد خبر دادند. به گزارش فارس، 

این حمله موشکی، هیچ گونه خساراتی برجای نگذاشت.

سرویس خارجی-
نیروی هوایی  و موشکی ارتش یمن و کمیته های مردمی 
این کشــور این بار با یک موشک بالستیک و 4 پهپاد، یک 
مرکز حساس در ریاض پایتخت عربستان را هدف قرار  دادند. 
این چهارمین حمله پی در پی انقالبیون یمن به اهداف سعودی 

طی یک هفته گذشته است.
انقالبیون یمن هفته گذشته در سه عملیات پیاپی با پهپادهای 
مدرن خود فرودگاه بین المللی »ابها« در جنوب عربستان را در هم 
کوبیدند. این بار خبر رسیده »یک هدف مهم در ریاض« مورد حمله 

موشکی و پهپادی انقالبیون یمن قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری »المسیره«، ارگان رسمی انصار اهلل یمن، 
نیروی هوایی و موشــکی ارتش یمن در عملیات نظامی مشترک با 
کمیته های مردمی این کشور و در واکنش به تجاوز و تحریم یمن، 

یک هدف مهم در ریاض پایتخت عربستان را هدف گرفتند.
»یحیی ســریع« سخنگوی نیروهای مسلح یمن دیروز در یک 
بیانیه کوتاه اعالم کرد: »به یاری خداوند نیروی هوایی و موشــکی 
ارتش در عملیات نظامی مشــترک با کمیته های دفاع مردمی، یک 
هدف مهم در ریاض را با یک فروند موشــک بالستیک ذوالفقار و 4 
فروند هواپیماهای بدون سرنشــین صماد 3 هدف قرار دادند...این 
عملیات در واکنش به تداوم شدت اقدامات دشمن و محاصره مداوم 
آن علیه کشور عزیز یمن صورت گرفته است...رژیم جنایتکار و متجاوز 
ســعودی در صورت ادامه تجاوز و محاصره علیه یمن و ملت بزرگ 

این کشور، باید در انتظار عملیات دردناک و کاری دیگری باشد«.
گفتنی است، انقالبیون یمن غالبا در همان روزهای نخست، درباره 
میزان خسارات و تلفات احتمالی دشمن، گزارشی منتشر نمی کنند و 
پس از جمع آوری اطالعات، اقدام به انتشار ریز خسارت ها می نمایند.

ضرب األجل به سعودی ها
از سوی دیگر خبر رسیده، نیروهای شورای انتقالی جنوب یمن 
)تحت حمایت امارات( به عربستان به عنوان ناظر توافقنامه ریاض، 
۷۲ ســاعت مهلت داده تا حقوق ایــن نیروها را پرداخت کند. آنها 
تهدید کرده اند در صورت عدم پرداخت حقوقشان، مرزهای شمالی 
و جنوبی یمن را مسدود خواهند کرد. نیروهای جدایی طلب وابسته 
به شــورای انتقالی می گویند حقوق آنها برای ششمین ماه متوالی 
متوقف شده است حال آنکه پس از قطع حمایت های امارات از این 
نیروها از سال ۲019، عربستان به پرداخت حقوق این نیروها متعهد 
شده بود. توافقنامه ریاض بر ادغام گروه های مسلح وابسته به شورای 
انتقالی جنوب)90 هزار نیرو( با نیروهای دولت هادی تأکید دارد تا 
حقوق آنها از وزارت دفاع دولت مستعفی یمن پرداخت شود اما وجود 
بن بست در اجرای بخش نظامی این توافقنامه باعث بر هم خوردن 

تمامی تفاهمات شده است.

انقالبیون یمن دست بردار نیستند

حمله موشکی و پهپادی انصاراهلل
به یک مرکز استراتژیک در ریاض

کوه پرونده »خروج آمریکا از عراق« موش زائید
بیشتر نظامیان می مانند

ونزوئال
بی بی سی: »خوان گوایدو«، رئیس مجلس ملی ونزوئال، که از اوایل سال 
۲019 رهبری مخالفان »نیکوالس مادورو«، رئیس جمهور این کشور، را در 
دست داشته، توسط برخی از شخصیت های مهم اردوگاه خودش ، به چالش 
کشیده شده است. آنها می گویند که راهبرد گوایدو شکست خورده است.
گوایدو تالش زیادی کرد تا وحدت میان مخالفان دولت ونزوئال حفظ 
شود، اما ماندگاری مادورو در قدرت با وجود فشارهای اقتصادی، همه گیری 
کووید-19 و تحریم های آمریکا، به افزایش ناامیدی بین پیروان مخالفان 

منجر شده است. 
لبنان

فارس: ارتش لبنان شامگاه پنجشنبه طی بیانیه ای اعالم کرد که یک 
فروند پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی را در جنوب لبنان رهگیری و ساقط 
کرده اســت. در بیانیه ای که ارتش لبنان منتشر کرده، تصریح شده است 
که این پهپاد بعد از ورود به حریم هوایی این کشــور ، در محدوده شهرک 
»عیتا الشعب« واقع در نوار مرزی با فلسطین اشغالی سرنگون شده است.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز در بیانیه ای با تأیید سرنگونی پهپاد خود 
در جنوب لبنان، مدعی شد که این پهپاد »سقوط کرده است« و از بابت 
دســت یابی به اطالعات آن، نگرانی وجود ندارد. پیشتر نیز ارتش لبنان از 

سرنگونی پهپادهای جاسوسی اسرائیل در جنوب لبنان خبر داده بود.
اردن

خبرگــزاری اردن: منابع خبری بامداد جمعه از وقوع انفجار مهیب در 
شهر »الزرقا« کشور اردن خبر دادند. این انفجار در منطقه »الغباوی« در 
شــرق شهر الزرقا به وقوع پیوسته اســت. برخی از منابع خبری در ابتدا 
مدعی شــدند این انفجار به مرگ دست کم دو نفر و زخمی شدن سه نفر 
دیگر منجر شده است. اما ارتش اردن این خبر را تکذیب و اعالم کرد این 

انفجار تلفاتی نداشته است.
این انفجار ظاهراً در یک انبار مهمات متعلق به نیروهای مسلح اردن 

رخ داده است و برخی گزارش ها گرمای هوا را عامل آن اعالم کرده اند.
چین

رویتــرز: بعد از چند روز تقابل نظامــی پراکنده بین نیروهای هندی 
و چینی در مناطق مرزی مورد مناقشــه، دو طرف از توافق بر سر خاتمه 
دادن بــه این درگیری هــا خبر دادند. »وانگ یــی« وزیر خارجه چین و 
»سابرامانیام جایشانکار« همتای هندی او بامداد روز جمعه به وقت تهران 
با صدور بیانیه ای مشترک اعالم کردند که بر سر پایان فوری تقابل مرزی 

به توافق رسیده اند.
وزرای خارجه هند و چین که روز پنجشــنبه برای حضور در اجالس 
سازمان همکاری های شانگهای به مسکو سفر کرده بودند، در حاشیه این 
اجالس با یکدیگر دیدار کردند تا اختالفات بر سر تقابل چند ماهه در مرز 

که شدیدترین درگیری در چند دهه اخیر است، را حل کنند.

معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان گفــت که آمریکا قصد دارد با 
سیاست تحریم، لبنان را به تغییر رفتار وادار کند، اما مردم لبنان 

خواسته آمریکا را نمی پذیرند.
شیخ »نعیم قاسم« با اشاره به تحریم های دولت آمریکا علیه لبنان، این 

اقدام را »تجاوزی آشکار« علیه لبنان توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، معاون سید »حسن نصراهلل« طی گفت و گو 
با شبکه »آر تی«، در پاسخ به سؤالی درخصوص تحریم های آمریکا علیه افراد 
و نهادهای لبنانی به بهانه ارتباط با حزب اهلل لبنان به خصوص تحریم های 
هفته گذشته علیه چند وزیر لبنانی، گفت: »تحریم ها معادله را برای مردم 
لبنان که خواستار آزادی سرزمین شان هستند و هرگز سیاست تحمیلی 
آمریــکا بر لبنان را نمی پذیرند، تغییر نخواهد داد. تحریم های آمریکا هیچ 
چیزی را در واقعیت تغییر نمی دهند و چه بسا موجب افزایش ایستادگی 

همپیمانان مقاومت خواهد شد«.
او افزود: »هنگامی که آمریکا از بهره کشی از مزدوران خود ناتوان شد، 
هنگامی که از حمالت اسرائیل علیه لبنان نا امید شد، یا زمانی که با استفاده 
از داعش علیه لبنان به جایی نرســید، به سوی سیاست تحریم روی آورد 
اما آنان باید بدانند که تحریم ها علیه هر شخص و نهادی در لبنان، هرگز 

سیاست مردم لبنان را تغییر نمی دهد.«
این مقام حزب اهلل لبنان، در ادامه گفت که هدف دیگر آمریکا از تحریم ، 
این است که لبنان تحت فشار باقی بماند و هنگامی که آمریکایی ها با طرح 
فرانسه موافقت کردند، به دنبال این بودند که لبنان به طور کامل فرو نپاشد، 
اما اگر طرح فرانسه به یک روند سیاسی کامل منجر می شد، آمریکا با آن 
موافقت نمی کرد و احتمال این وجود دارد که طرح فرانســوی ها به دلیل 

فشار آمریکا ناکام بماند.
شیخ نعیم قاسم درخصوص احتمال تأثیر تحریم های آمریکا علیه وزرای 
جنبش »امل« و جریان »المرده« برای تشــکیل دولت پیش رو نیز گفت 
که تحریم ها موضوع جدیدی نیســت و به طور کلی تشکیل دولت ارتباط 
چندانی به تحریم ها ندارد و در دولت های پیشین نیز همپیمانان حزب اهلل 

تحت تحریم قرار داده بودند.
معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان درخصوص تشکیل دولت نیز گفت که 
حزب اهلل با دولتی که تعداد بیشتری از گروه های سیاسی در آن عضو باشند، 
همراه است و نمی پذیرد که دولت آتی از میان افراد مستقل تشکیل شود، 
به طوری که پیش از این تجربه تشکیل دولت تکنوکرات پیش آمده بود؛ 

اما آن دولت به حمایت سیاسی نیاز داشت.
ایــن مقام حزب اهلل لبنان، عادی  ســازی روابط دولــت امارات با رژیم 
صهیونیســتی را با این هدف دانست که کشورهای حاشیه خلیج فارس از 
این مســیر به دنبال حفط تاج و تخت خود با خدمت به آمریکا و اسرائیل 
هســتند؛ اما آنها به زودی می فهمند که در حاشــیه هستند و هیچ وقت 

تأثیرگذار نبودند.
او تأکید کرد که سازش در نهایت ، ضررش به این کشورها خواهد رسید 
و ضرری به مسئله فلسطین نخواهد زد و مردم فلسطین روز به روز به وضوح 
متوجه می شوند که چه کسانی همراه آنها و چه کسانی علیه آنها هستند.

به گفته وی کشورهای عرب خلیج فارس نقشی در هیچ یک از معادالت 
ندارند، جز اینکه پشتیبان مالی جنگ ها و طرح های آمریکا در منطقه باشند.

شــیخ عیسی قاســم در پایان ســخنان خود درخصوص مسائلی که 
درخصوص عقب نشــینی حزب اهلل از ســوریه گفته می شود، نیز گفت که 
حزب اهلل نیروهای خود را به تدریج از اواخر ۲01۷ یعنی از سه سال پیش 
از ســوریه خارج کرده اســت. چرا که دیگر نیازی به حضورشان در برخی 

مناطق نبود و آن مناطق دیگر آزاد شده بود.
او تأکید کرد که جز در مسئله درگیری و جنگ، هیچ نیازی به حضور 
نیروهای حزب اهلل در ســوریه نیست و فی نفسه حزب اهلل نیازی به حضور 
نظامی در سوریه نمی بیند. اکنون نیز جز در مناطقی که به حضور حزب اهلل 
نیاز است، باقی نیروها خارج شده اند و هر زمانی که نیاز به حضورشان باشد، 

بار دیگر اعزام می شوند.

شیخ نعیم قاسم: تحریم های آمریکا
چیزی را در لبنان عوض نمی کند


