
استقرار نیروی فضایی آمریکا
در جنوب خلیج فارس

آمریکا اســتقرار نیروی فضایی خود را، که حدود 
یک سال از زمان تشکیل آن می گذرد، در شبه جزیره 

عربستان آغاز کرد.
آمریکا درصدد تقویت حضور خود در شبه جزیره عربستان 
است و در همین چارچوب، قصد دارد نیروی فضایی خود را در 
این منطقه وسیع و پهناور، مستقر کند. نیروی فضایی آمریکا 
اوایل دی ماه گذشته با هدف تقویت قوای نظامی این کشور، 

تأسیس و راه اندازی شده است.

بــه گزارش خبرگزاری مهر، آمریکا در همین چارچوب، 
اسکادرانی متشکل از ۲۰ نظامی را به پایگاه هوایی »الُعدید« 

در قطر اعزام کرده است. 
واشــنگتن به شدت تالش می کند که حضور خود را در 
منطقه غرب آســیا تقویت کند. این در حالی است که مردم 
نســبت به مطامع آمریکا در منطقه ، کامال آگاه هستند و هر 
چه زمان می گذرد، احساسات ضدآمریکایی در غرب آسیا نیز 

تشدید می شود.

300 اسیر فلسطینی از فردا
اعتصاب غذای نامحدود می کنند

مرکز مطالعات اسرا و آزادگان فلسطینی اعالم کرد 
که ۳۰۰ اسیر فلســطینی خود را برای اعتصاب غذای 
نامحدود در زندان صهیونیستی »عوفر« آماده می کنند.
مرکز مطالعات اسرا و آزادگان فلسطینی اعالم کرد که ۳۰۰ 
اسیر فلسطینی خود را برای اعتصاب غذای نامحدود در زندان 
صهیونیســتی عوفر آماده می کنند. به گزارش مهر، این مرکز 
اشاره کرد که اعتصاب غذای اسرا در اعتراض به جنایات سازمان 
زندان های صهیونیستی و اوضاع نابسامان زندان ها، قرار است از 

روز پنجشنبه)فردا( آغاز شود. از زمان شهادت »داود خطیب«، 
اسیر فلســطینی، در زندان عوفر در اوایل سپتامبر)شهریور(، 
اســرای فلســطینی در این زندان بارها مورد حمله نیروهای 
ســرکوبگر زندان قرار گرفته اند. هم اکنــون نزدیک به ۸۵۰ 
فلســطینی در زندان عوفر در بند اسارت هستند. همچنین، 
ابتالی ۲۴ نفر از آنها به ویروس »کرونا« تایید شــده است، با 
این حال، رژیم صهیونیستی حاضر نیست آنها را آزاد کرده، یا 

امکانات بهداشتی و پزشکی الزم را در اختیار اسرا قرار دهد.
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حمالت متقابل جنگجویان طالبان و نیروهای دولتی 
 در مناطق مختلف افغانســتان، 141 کشته از طرفین 
بر جای گذاشت. این در حالی است که بحث و جدل 
نمایندگان دو طرف بر سر دستور کار جلسه مذاکرات 

صلح در پایتخت قطر، همچنان ادامه دارد. 
درگیری های خونین میان عناصــر طالبان و نیروهای 
دولتی در مناطق مختلف افغانســتان همچنان ادامه دارد؛ 
»ســید محمد سادات« معاون استاندار » ارزگان« گفت، در 
این استان ۲۴ نیروی دولتی در حمله جنگجویان طالبان به 

مراکز بازرسی پلیس کشته شدند.
»عبدالهادی جمال« سخنگوی نیروهای امنیتی افغانستان 
در »پامیر« نیز گفت: ۵۴ تن از شورشیان در استان های قندوز، 
تخار و بغالن کشته شدند. این مقام محلی در باره شمار تلفات 
نظامیان وابسته به دولت افغانستان، چیزی نگفت. »محب اهلل 
 شــریف زی« سخنگوی اســتانداری وردک نیز گفت که در 
ناآرامی های این استان، ۲۶ جنگجوی طالبان کشته شدند.

»عطا اهلل خوگیانی« سخنگوی استانداری ننگرهار نیز 
گفــت، براثر درگیری میان نظامیان افغان و افراد طالبان در 
شهرستان »خوگیانی« استان ننگرهار، چهار نظامی افغان و 

هشت عضو طالبان کشته شدند.
اســتانداری غزنی هم از هالکت 1۶ عضــو طالبان در 
درگیری با نظامیان افغان در شهرســتان »گیالن« از توابع 
این اســتان خبرداد.» ثناء اهلل روحانی« ســخنگوی پلیس 
بدخشــان نیز دیروز اعالم کرد، »ابراهیم« معاون کمیسیون 
نظامی طالبان در اســتان بدخشان، طی درگیری با نظامیان 

استفاده »جو بایدن« از نوعی دستگاه برای جواب دادن به سؤاالت 
مجری یک شبکه آمریکایی، بار دیگر ضعف حافظه او را به مسئله ای 

جنجالی تبدیل کرد. 
بایدن نماینده دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، که در حال 
رقابت با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است، بارها از سوی جمهوریخواهان 
به کند ذهنی متهم شــده است. »دونالد ترامپ« رقیب انتخاباتی بایدن، او را 
»جو خواب آلود« و یا »جو احمق« می خواند و می گوید که وی کند ذهن بوده 
و توانایی رئیس جمهور شدن را ندارد. حتی برخی از حامیان بایدن نیز نگرانی 
خــود را از ضعف حافظه و قدرت بیان ضعیــف وی اعالم کرده اند. ترامپ ۷۴ 
ساله، بارها تلویحا اعالم کرده که بایدن باید در خانه سالمندان باشد، نه اینکه 
در انتخابات شــرکت کند. بایدن در صورت پیروزی در انتخابات، مســن ترین 

رئیس جمهور آمریکا خواهد شد. 
در این راستا، تصویری در شبکه های اجتماعی درمورد بایدن منتشر شده 
که جنجال زیادی به پا کرده است؛ در این تصویر دستگاهی وجود دارد که به 
نظر می رسد بایدن برای جواب دادن به سؤاالت از آن استفاده می کند. در واقع 
زمانی که مجری شــبکه »تلموندو« آمریکا از بایدن ســؤالی را پرسید، وی به 
ســمت این دستگاه چرخید و جواب سؤال را از روی آن خواند. این مسئله بار 
دیگر توجه شبکه های اجتماعی را درمورد ضعف حافظه بایدن جلب کرده است.

رســانه های رژیم صهیونیستی به منظور تشویق 
کشورهای عربی به عادی  ســازی روابط با اسرائیل، 
مدعی شدند که سودان و قطر نیز در صف عادی  سازی 

روابط هستند. 
رژیم صهیونیســتی پس از امضای توافق عادی  ســازی 
روابط با بحرین و امارات، به دنبال تشــویق و تحریک دیگر 
کشــورهای عربی بــرای ورود به این فرایند اســت. در ابتدا 
کاخ ســفید از تمایل کویت برای عادی  سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی خبر داده بود، که این مسئله از سوی جریان های 
سیاســی کویت رد شده است. در ادامه این روند، رسانه های 
صهیونیســتی از احتمال عادی  سازی روابط قطر و سودان با 

رژیم صهیونیستی خبرداده اند. 
در این راســتا، روزنامه »اورشلیم پست« مدعی شدکه 
قطر در مســیر عادی  سازی کامل با اســرائیل است و دوحه 
اولین تایید کننده طرح معامله قرن خواهد بود. در این راستا، 
آمریکا و قطر هفته گذشته بیانیه مشترکی را صادر کرده اند. 
اورشلیم پست نوشت، مسئوالن به این امر اشاره کرده اند که 

عادی  ســازی قطــر، راه را در مقابل اجرای طرح معامله قرن 
»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا باز خواهد کرد.

یک مسئول برجسته در وزارت خارجه رژیم صهیونیستی 
هم ادعا کرد که قطر آماده عادی  سازی روابط با اسرائیل بعد 

از امارات و بحرین است. 
پیشتر شــبکه بلومبرگ آمریکا از تیم »لیندرکینگ«، 
معاون جانشــین وزارت خارجه آمریــکا نقل کرده بود، قطر 
کارنامه ای در همکاری با اسرائیل دارد و ما بر این باور هستیم 
که این امر به توافق گسترده تری با اسرائیلی ها منجر خواهد 
شد. از سوی دیگر، شبکه خبری المیادین به نقل از رسانه های 
رژیم صهیونیستی خبر داده که تماس ها میان تل آویو و سودان 
برای مهیا کردن مســیر عادی  سازی روابط، با پیشرفت هایی 
همراه بوده است. قرار است در شهر ابوظبی نشستی با حضور 
نمایندگان آمریکا، سودان و امارات برای بررسی توافق سازش 
میان سودان و رژیم صهیونیستی برگزار شود. قرار است طرف 
ســودانی با آمریکایی ها بر سر حذف نام سودان از کشورهای 
حامی تروریســم و بخشش بدهی های ســودان به آمریکا و 

تشویق دیگر کشورها برای بخشش طلب خود رایزنی کند دو 
و بســایت عبری »والال« و »آکسیوس« نیز نوشته اند که در 
صورت موافقت آمریکا با شــروط سودان، پیش بینی می شود 
طی روزهای آتی بیانیه عادی  ســازی روابط میان ســودان و 
اسرائیل صادر شود و به احتمال زیاد هم، واشنگتن با شروط 

خارطوم موافقت خواهد کرد.
 انصراف فلسطین از ریاست دوره ای 

شورای اتحادیه عرب
از سوی دیگر، »ریاض المالکی« وزیر خارجه تشکیالت 
خودگردان فلسطین، دیروز گفت که این تشکیالت تصمیم 
گرفت از حق خود برای ریاست کنونی شورای اتحادیه عرب 
صرف نظر کند. المالکی در یک کنفرانس خبری درباره آخرین 
تحوالت سیاســی صحنه فلسطین گفت که دولت فلسطین 
عضو اتحادیه عرب اســت و بــرای تقویت نقش و جایگاه آن 
تالش کرده اســت. طبق گزارش خبرگزاری فلسطین )وفا(، 
المالکی افزود که دولت فلســطین هرگز از کرســی خود در 
اتحادیه عرب چشم پوشی نخواهد کرد، چرا که این امر باعث 

ایجاد خأل و به وجود آمدن ســناریوهای مختلف خواهد شد. 
بنابر گزارش شبکه المیادین، المالکی همچنین گفت که در 
نشســت اخیر اتحادیه عرب، شاهد همدستی این اتحادیه با 
رژیم صهیونیســتی بوده ایم. اتحادیه عرب در نشست اخیر، 
با درخواست فلسطین برای محکومیت عادی  سازی روابط با 
رژیم صهیونیستی مخالفت کرد. خبر دیگر اینکه، رسانه های 
صهیونیستی فاش کردند که این رژیم بیش از 1۰ سال است 
دفتر حافظ منافع در بحرین دارد و آن را اداره می کند. بر اساس 
این گزارش، رژیم صهیونیستی از ابتدای دهه گذشته این دفتر 
را برای »تقویت اقدامات اقتصادی و سیاسی در منطقه« فعال 
کرده اســت و وزارت خارجه این رژیم بر همین اساس برای 
ایجاد سفارت خود در »منامه« پایتخت بحرین، برنامه ریزی 
می کند. خیانت بحرین و امارات به مسئله فلسطین در حالی 
است که هیئت دولت کویت با صدور بیانیه ای، مسئله فلسطین 
را مسئله نخست عرب ها و مسلمانان توصیف و تاکید کرد که 
این کشــور از گزینه های ملت فلسطین و تالش ها در ایجاد 
راه حل عادالنه و فراگیر برای مسئله فلسطین حمایت می کند.

مردم مصر در چند استان مختلف این کشور و در دومین روز متوالی 
تظاهرات شبانه  خود را با هدف برکناری عبدالفتاح السیسی برگزار کردند.
مــردم مصر کــه انقالب خود را »مصادره شــده« می بینند، مدتی اســت 
اعتراض های خیابانی علیه ژنرال السیســی را از سر گرفته اند. آنها در استان های 
مختلف به خیابا ها آمده و خواستار برکناری عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این 
کشور می شوند. دیروز خبر رسیده که آنها برای دومین روز متوالی در خیابان ها 
علیه این رژیم که صهیونیست ها آن را گنج استراتژیک خود نامیده اند، تظاهرات 
کردند. دیروز در این کشــور، هشــتگ »السیســی برو« در توئیتر و شبکه های 
اجتماعی بسیار تکرار شد. تظاهرکنندگان شعار »وزارت کشور قلدرمآب است«، 
را هم ســردادند و درگیری هایی بین آنها و نیروهای امنیتی رخ داد. شبکه رصد 
مصر گزارش داده درگیری هایی میان ساکنان و نیروهای امنیتی در »سمالوط« 
اســتان »المنیا« به وقوع پیوسته است. تصاویر پخش شده نشانگر عقب نشینی 
پلیس از خیابان »احمد عصمت« در ســوئز بود. روز دوشــنبه، »محمد علی«، 
هنرمنــد و پیمانکار مصری اعالم کرده بود، »اعتراضاتی که کشــور شــاهد آن 
است، یک مسئله ای نادر در مسیر کشور ما بوده و این آغازی متفاوت است. این 
اعتراضات، ادامه خواهد داشت و جهانیان شاهد این خواهند بود که به زودی به 
یاری خداوند و مبارزه مصری های آزاده، در کشور ما چه رخ خواهد داد. وضعیت 
خشم و آگاهی، در حال فروریختن دیوارهای ترس و سکوت است.« از سوی دیگر، 
گروه مخالفــان  »وطنی برای همگان« اعتراض های مردم مصر علیه عبدالفتاح 
السیســی، رئیس جمهور مصر را ستود و اعالم کرد که با هر وسیله موجودی از 
این اعتراض ها حمایت می کند و تمام امکانات خود از جمله شبکه های اجتماعی 
و تماس هــای داخلی و خارجی و غیــره را در خدمت آنها قرار می دهد. گفتنی 
اســت رژیم مصر به شدت هرگونه اعتراض و تجمع را سرکوب و با صدور احکام 
نامتناســب و سنگین علیه آنها سعی در مهار آنها می کند. رژیم السیسی گاهی 
آنها را حتی به طور دسته جمعی به اعدام محکوم می کند. این رژیم یکبار ۳۰۰۰ 
معترض را به اعدام محکوم کرد که با اعتراض های بسیار گسترده ای مواجه شد.

سرویس خارجی-
پس از اینکه ترامپ راه حــل جدید خود درباره 
پیروزی بر »کووید19« را »ابتالی ۲1۵ میلیون آمریکایی 
به کرونا« اعالم کرد، جو بایدن، »بی کفایتی و دروغگویی 
ترامــپ« را عامل مرگ ۲۰۰ هزار آمریکایی بر اثر این 
بیماری دانست و گفت: به دلیل همین حماقت ها»شاهد 

یکی از بزرگترین تلفات در تاریخ آمریکا هستیم«. 
رئیس جمهور آمریکا در سخنانی عجیب –چنان که از او 
انتظار می رود– گفته اســت، برای کنترل همه گیری ویروس 
کرونا )کووید-19( و برای ایجاد مصونیت بین مردم این کشور 
در برابر این ویروس باید ۲1۵ میلیون تن به کرونا مبتال شوند! 
این در حالی اســت که اگر این موهومات عملی شود، بیش 
از ۶ میلیون آمریکایی جان خود را از دســت خواهند داد. او 
در حالی این ادعا را مطرح می کند که به گفته کارشناســان 
پزشکی در جهان، فردی که یک بار به کرونا مبتال می شود باز 

هم در معرض خطر ابتال به بیماری کرونا قرار دارد.
البته این نخستین بار نیست که ترامپ همه عقالی عام 
را شــگفت زده می کند؛ او پیشــتر نیز گفته بود تزریق مواد 
ضدعفونی بــه بدن می تواند راهکار خوبی برای جلوگیری از 
ابتال به ویروس کرونا باشد! بعد از همین توصیه های ترامپ بود 
که خبر رسید شماری از شهروندان آمریکا به دلیل خوردن یا 

تزریق مواد شوینده راهی بیمارستان شده اند!
»جو بایدن« نامزد دموکرات ها برای انتخابات ریاســت 
جمهــوری ۲۰۲۰ آمریکا )که پایانش میانه آبان ماه اســت( 
امــا در واکنــش به این اظهارات بار دیگــر از نحوه مدیریت 
بحران کرونا توسط ترامپ انتقاد کرد. وی که در ویسکانسین 
سخنرانی می کرد، با اشاره به مرگ حدود ۲۰۰ هزار آمریکایی 
بــه دلیل ابتال به ویروس کرونا گفت: »به دلیل دروغ گویی و 
بی کفایتی ترامپ،  ما شــاهد یکی از بزرگترین تعداد تلفات 

درتاریخ آمریکا هستیم«.
بایــدن ایــن را هم گفت کــه، »تمــام آن چیزی که 
رئیس جمهور انجام داده این است که به صورت عمد به تغییر 
موضوع پرداخته است«. به گزارش فارس، نامزد دموکرات ها 
اضافه کرد: »ترامپ وحشت کرده است. ویروس برای وی بسیار 
بزرگ بود. ترامپ در حد این ویروس نبود...تمامی چیزی که 
ترامپ دوست دارد تجمع انتخاباتی بوده و وی به همه اجازه 

می دهد تا با تجمع زندگی خودشان را به خطر بیندازند«.
البته این تنها بایدن نبوده که به مدیریِت ترامپِی دونالد 
ترامپ اعتراض کرده اســت، به گزارش باشــگاه خبرنگاران 
جوان، »نانسی پلوسی« رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز 
در پیامی توئیتری نوشــته: »نزدیک به ۲۰۰ هزار آمریکایی 
مرده اند. تقریبا هفت میلیون آمریکایی مبتال شده اند. برداشتن 
ناگهانی دستورالعمل های سی دی سی )اداره کنترل و پیشگیری 
بیماری ها( درخصوص گســترش ویروس کرونا از طریق هوا، 
تازه ترین نشانه از پاسخ ناموفق دولت ترامپ به این بحران است 
که همچنان موجب از دست رفتن جان آمریکایی ها می شود«.

تیراندازی ها دو برابر شد!
این تنها ســوء مدیریت ویروس کرونا نیست که در حال 
نابود کردن مردم آمریکاست، بلکه اسلحه نیز نقش اساسی در 
کشتار این مردم این کشور دارد، سالحی که تجارت آزادش 
مورد تأیید ســفت و سخِت ترامپ و البی های اسلحه در این 
کشور است. منابع خبری دوشنبه گزارش دادند تعداد موارد 
تیراندازی  در شهر نیویورک نسبت به سال گذشته تقریباً ۲ 
برابر شــده است. بنا بر اعالم شــبکه تلویزیونی»سی ان ان«، 
داده های اداره پلیس نیویورک نشــان می دهد تعداد افرادی 
که بر اثر این تیراندازی ها کشــته شده اند نیز تقریباً ۲ برابر 

سال گذشته است.

مطابــق این گزارش، تا تاریخ ۲۰ ســپتامبر ۲۰۲۰)۳۰ 
شهریور ماه 99(، مجموعاً یک هزارو 1۲۳ رویداد تیراندازی 
در شهر نیویورک به وقوع پیوسته  است. این رقم  اندکی کمتر 
از ۲ برابر ۵۸۰ مورد تیراندازی است که تا تاریخ ۲۰ سپتامبر 

سال ۲۰19 در نیویورک به وقوع پیوسته است. 
درباره میزان تلفات ناشی از تیراندازی ها، تا به اینجا ۲1۴ 
نفر بر اثر رویدادهای تیراندازی در نیویورک کشــته شده اند. 
این رقم در همین مقطع زمانی در سال گذشته 111 نفر بود.

شهرهای شــیکاگو، نیویورک و برخی از دیگر شهرهای 
آمریکا بعد از شــیوع ویروس کرونا شــاهد افزایش خشونت 
بوده انــد. در این میان، بارها گزارش هایی از شــدت گرفتن 
 خشــونت در شهر شــیکاگو منتشر شــده و دونالد ترامپ 
چند بار در اظهاراتی که نژادپرستانه تعبیر شده، این شهر را 

به افغانستان تشبیه کرده است.
احتمال بحران عظیمی دیگر

همین رفتار و سخناِن نژادپرستانه ترامپ آمریکایی را که 
در باتالق بیماری کرونا مبتالست را در معرض فجایع دیگری 
قــرار می دهد، او جامعه آمریکا را در لبه انفجارهای اعتراضی 
قرار داده اســت، تا جایی که با نزدیک شــدن به زماِن اعالم 
رأی درخصوص پرونده قتل »برونا تیلور«، زن سیاهپوســتی 
که چندی پیش به دست افسران پلیس و به ضرب گلوله در 

آپارتمانش کشته شد، اداره پلیس مرخصی پرسنل خود را لغو 
کرده و در روز های تعطیل هم واحد های پلیس باید بر سر کار 
خود حاضر شوند، همچنین مقامات امنیتی در حال ایجاد موانع 
در اطراف شهر هستند. این آماده باش نشان می دهد که آستانه 
تحمل مردم آمریکا به سر آمده و آماده انفجاری دیگر است.

گفتنی است، آمریکا با بیش از ۷ میلیون مبتال و بیش از 
۲۰۰ هزار مبتال همچنان بیشترین تعداد مبتالیان به کرونا 
و قربانیــان این ویروس در جهان را دارد و پس از آن هند و 
برزیل در رده های دوم و ســوم کشورهای جهان با بیشترین 
تعداد مبتالیان به کووید-19 قرار دارند. از این همین فاجعه 
کرونا و از ســر گذراندن چندین ماه تظاهراِت ضدنژادپرستی 

بی سابقه در تاریخ آمریکا برای این کشور کافی است.
اگر یک سلســله تظاهرات دیگر آغاز شود و یا انتخابات 
پیش روی آمریکا فاجعه دیگری بسازد، دیگر مدیریت شرایط 
بعید به نظر می رسد. نکته پیش گفته در مورد آماده باش پلیس 
این را نشــان می دهد که نیروهــای امنیت آمریکا وقوع یک 
شورش ضدنژادپرســتی دیگر را محتمل می دانند. اظهارات 
ترامــپ نیز وقوع یک بحراِن انتخاباتی را محتمل می نمایاند، 
ترامپ روز شــنبه در یک گردهمایی انتخاباتی حمالت علیه 
رقیب خود، بایدن را گســترش داد و بایدن را »احمق ترین 
نامزدهــا« خواند و تا آنجا پیش رفت که اعالم کرد »شــاید 
من یک دســتور اجرایی امضا کنم که نتوانید او را به عنوان 
رئیس جمهور خود داشته باشید.« این حرف ها نشان می دهد 
که ترامپ شکست در انتخابات را بر نخواهد تابید و در صورت 

شکست بحرانی به پا خواهد کرد.
البتــه انتقاد از ترامپ و ترامپیســم جریان مخالف او را 
توجیه نمی کند، برای نمونه می توان به کتاب در دست چاپ 
»بیل استیونسون« اشاره کرد که کم و بیش وضعیت اخالقِی 
جانشــیِن دموکرات و محتمل ترامپ را نشان می دهد، البته 
اگر ادعای او را بپذیریم. بیل استیونسون، در کتاب خاطرات 
خــود که به زودی راهی بازار می کند، از ازدواج قبلی خود با 
»جیل بایدن«، همسر کنونی جو بایدن و همسر سابق خود، 
گفته و مدعی است معاون رئیس جمهور سابق آمریکا عامل 
خیانت و برهم زدن ازدواج اوســت. او می گوید در حالی که 
جیل همســرش بوده است، بایدن با او ارتباط برقرار کرده و 

باعث طالق جیل از او شده است.  

با اشاره به مرگ ۲۰۰ هزار آمریکایی بر اثر کرونا

جو بایدن: شاهد یکی از بزرگ ترین
تلفات تاریخ آمریکا هستیم

یک عضو کمیسیون انرژی در پارلمان عراق فاش 
کرد، شرکت های آمریکایی حاضر در عراق، در راستای 
منافع واشــنگتن، فعالیت های اطالعاتی و جاسوسی 

می کنند. 
»محمود الزجراوی« به صراحت تاکید کرد که شرکت های 
آمریکایی فعال در عراق صرفا برای منافع کشور خود فعالیت 
می کنند.به گزارش خبرگزاری فارس، الزجراوی در گفت وگو 
با پایگاه خبری »المعلومه« تصریح کرد: شرکت های آمریکایی 
فعال در عراق، برای کشور خود کار می کنند و با وجود سال ها 
فعالیت و حضور در عراق و اختصاص میلیاردها دینار به آنها 
بــرای اجرای پروژه ها، تاکنون هیچ دســتاورد حقیقی برای 

عراق نداشته اند.
عضو کمیسیون انرژی پارلمان عراق افزود، در این میان، 
برخی از شــرکت های آمریکایی حاضر در عراق، فعالیت های 
اطالعاتــی انجام می دهنــد و در پرونده های مختلف حضور 

دارند. این شــرکت های آمریکایی و سایر شرکت های وابسته 
به کشــورهای همسایه، تاکنون در بخش اقتصادی و نفتی و 

سایر بخش های حیاتی دستاوردی برای عراق رقم نزدند.
الزجراوی توضیح داد: شرکت های آمریکایی طی سال های 
گذشــته، قراردادهای دارای مبالغ مالی هنگفت برای اجرای 
پروژ های خود در بخش های حیاتی عراق، از جمله انرژی، امضا 

کرده اند، اما عمال کاری نکرده اند.
 بغداد طی 1۷ سال گذشته بیش از ۴۰ میلیارد دالر تنها 
برای بهبود وضعیت برق هزینه کرده، اما به دلیل سیاست های 
آمریکا و جلوگیری از چرخش بغداد به سوی دیگر شرکت های 
بزرگ جهانی، برای برون رفت از بحران برق، مشکل برق این 

کشور همچنان الینحل باقی مانده است.
هر ســاله در فصل تابســتان با افزایش دمای هوا و باال 
رفتن مصرف برق و اقدام دولت به سهمیه بندی برق شهری، 
تظاهرات  گسترده ای در سراسر این کشور، به ویژه استان های 

جنوبی، برگزار می شود.
 امسال نیز شمار زیادی از شهروندان عراقی در استان های 
مختلــف در اعتراض به وضعیت بد خدمات رســانی، توزیع 
ناعادالنه برق و اوضاع معیشــتی نامساعد خود، به خیابان ها 
آمده اند.معترضان خواســتار برکناری شماری از مسئوالن و 
یافتن راهکارهایی برای حل مشکالت انبار شده طی چندین 

سال گذشته در کشور هستند.
»ســعد الخزعلی« نماینده پارلمان و عضو فراکســیون 
»الصادقون«، درباره دلیل عــدم حل و فصل بحران برق در 
عراق می گوید: »آمریکا پشــت پرده بحران برق در عراق قرار 
دارد. مشــکل برق عراق اساسا سیاسی است و آمریکا آن را 
ایجاد کرده تا از آنجا که برق، شریان اساسی زندگی و اقتصاد 
این کشور است، حکومتی ناکام در عراق وجود داشته باشد«.

هدف قرار گرفتن اهداف آمریکایی
افــراد ناشــناس یــک کاروان پشــتیبانی وابســته به 

 نیرو های اشــغالگر آمریکایی را در منطقه »الدجیل« استان 
»صالح الدین« عراق هدف انفجار بمب قرار دادند.

بــه گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، ایــن حادثه در 
نزدیکی ایســت و بازرســی »جاســم القیس« روی داد و از 
 تلفات و خســارات احتمالی انفجار فوق نیز خبری منتشــر 

نشده است.
خبرگزاری ایسنا نیز گزارش داد، دیروز منطقه سبز بغداد، 
که سفارت آمریکا در آنجا واقع است، هدف چند گلوله خمپاره 
قرار گرفت. به گفته منابع عراقی، در پی این حمله، آژیرهای 

خطر در سفارت آمریکا به صدا در آمد.
رسانه های عراقی از شنیده شدن صدای چهار انفجار در 

منطقه سبز خبر دادند. 
حمالت علیه اهداف آمریکا در عراق، افزایش یافته است. 
مردم عراق خواستار خروج هر چه سریع تر اشغالگران تروریست 

آمریکایی از کشور خود هستند.

یک روز خونین دیگر در افغانستان؛141 نفر کشته شدند
دولتی، کشته شد.

از سوی دیگر، عناصر طالبان 
طی کمتر از دو هفته اخیر، برای 
دومین بار به استان پنجشیر، که 
یکی از اســتان های نســبتا امن 
افغانستان است، حمله کردند. این 
حمله با مقاومت نظامیان ارتش 
افغانســتان و نیرو هــای مردمی 
مواجه شــدند. دراین نبرد، یک 
نفر بومی زخمی شــد و سه عضو 

طالبان نیز دستگیر شدند.
در اســتان تخار نیز 9 سرباز 

ارتش و نیروی پلیس افغانستان طی تبادل آتش با طالبان، 
جان باختند و چهار تن دیگر نیز مجروح شدند.

شمار قربانیان طی 6 ماه
» طارق آرین « سخنگوی وزارت کشور دولت کابل، دیروز 
 طی یک نشســتی خبری گفت: از آغاز سال جاری میالدی
)11 دی( تاکنون، ۳۵۰۰ شــهروند افغانســتان در حمالت 

طالبان، کشته و یا زخمی شده اند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، سخنگوی وزارت 
کشــور افغانستان افزود: طی شش ماه گذشته، 11۴۰ عدد 
مین کار گذاشته توسط طالبان، در مناطق مختلف افغانستان 

منفجر شده اند.
اختالف بر سر دستور کار مذاکرات 

هیئت های دولت افغانســتان و گــروه طالبان پس از 9 

روز مذاکرات بین االفغانی، هنوز بر ســر دستورکار مذاکرات 
رسمی صلح، توافق نکرده اند. ماهیت نظام سیاسی در قانون 
اساسی و مذهب رسمی کشور، از جمله اختالفات طالبان و 

دولت کابل است.
به گزارش ایســنا، طالبان تغییر نظام را می خواهد، ولی 

دولت کابل به دنبال توافق بر سر آتش بس پایدار است.
»محمد نعیم«، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه، 
اعالم کرد، تا هنگامی که مذاکره کننده گان دربارۀ علل وقوع 

جنگ به توافق نرسند، طالبان آتش بس را نمی پذیرد.
نعیم مدعی شــد که بــا آغاز مذاکــرات صلح، طالبان 
خشونت ها را کاهش داد، ولی حکومت کابل عملیات تهاجمی 
را متوقف نکرده  است. این اظهارات در حالی صورت می گیرد 
که بیشــتر درگیرهای اخیر، به خاطر تهاجم عناصر طالبان 

رخ داده اند.
ســخنگوی دفتر سیاســی طالبان، در ادامۀ سخنانش 
گفت که طالبان خواســتار اســتقرار یک نظام اسالمی در 

افغانستان است.
طالبــان طی مذاکــرات جاری در دوحــه، اصرار دارد 
که جنگ این گروه در افغانســتان، باید »جهاد«نام گذاری 
شود. عالوه بر آن، فقه حنفی، مذهب اصلی تصمیم گیری ها 
در مذاکــرات صلــح باشــد و از مذاهب دیگــر نامی برده 
نشــود. ایــن در حالی اســت کــه قانون اساســی کنونی 
 افغانســتان، در مادۀ 1۳1، مذهب جعفری را به رســمیت 

شناخته  است.
برخی از اعضای هیئت هــای مذاکره کننده گفتند که 
خواســت دیگر طالبان این اســت کــه توافقنامه این گروه 
 بــا آمریکا بایــد توافق نامه »مادر« تلقی شــود و مذاکرات 
بین االفغانی بخش جدایی ناپذیرآن باشد و هرگاه توافقنامه 
صلح طالبان و آمریکا نقض شود، طالبان به ادامۀ مذاکرات 

بین االفغانی پایبند نماند.
»ناجیه انوری«، سخنگوی وزارت صلح افغانستان، نیز در 
مورد مذاکرات بین االفغانی در دوحه، گفت که گفت و گوها 
میــان دو طرف جریان دارد و تالش می شــود که اختالف 
دیدگاه ها حل و فصل شــود تا طرفین به یک دیدگاه واحد 

دست پیدا کنند.
خبر دیگر اینکه »هربرت مک  مستر« مشاور سابق امنیت 
ملی رئیس جمهور آمریکا، مذاکرات جاری صلح افغانستان را 

محکوم به شکست دانست.

تقلب جو بایدن در یک مصاحبه تلویزیونی 
جنجال به پا کرد

آمریکا
اسپوتنیک: »ادوارد اسنودن«، پیمانکار سابق سیا، که در سال ۲۰1۳ اسرار 
اطالعاتــی را فاش کرده بود، موافقــت کرده که بیش از ۵ میلیون دالر درآمد 
ناشــی از کتابش، »سوابق دائم« و ســخنرانی های خود را به عنوان جریمه به 

دولت آمریکا بپردازد.
لبنان

فارس: »استفانو دل کول« رئیس نیروهای حافظ صلح سازمان ملل )یونیفل( 
در لبنــان، دیروز تأکید کرد که پرواز جنگنده های اســرائیل در حریم لبنان، 

قطعنامه »1۷۰1« شورای امنیت و حاکمیت لبنان را نقض می کند.
رئیس نیروهــای یونیفل از ارتش رژیم صهیونیســتی خواســت که پرواز 
جنگنده ها در حریم لبنان را متوقف کند. از سوی دیگر، او تأکید کرد که این 
کارشکنی های مستمر به تنش منجر خواهد شد و ممکن است به حوادثی کشیده 
شود که پیمان توقف اقدامات خصمانه میان بیروت و تل آویو را به خطر بیندازد.

ترکیه
رویترز: تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال محدودیت بر یک شرکت ترکیه ای 
به دلیل حضور در بحران لیبی، با واکنش تند دولت آنکارا مواجه شــد. وزارت 
خارجه ترکیه روز سه شنبه با صدور بیانیه ای، ضمن محکوم کردن تحریم های 
اتحادیه اروپا، اعالم کرد که این مســئله، اســتاندارد دوگانه و موضع مغرضانه 

آنها را نشان می دهد.
چین

ایســنا: یک افسر اداره پلیس نیویورک از ســوی دادستان های فدرال، به 
جاسوســی از نیویورکی های تبتی از طرف دولت چین متهم شده است. دولت 
چین اتهامات علیه این افسر پلیس را کامال ساختگی و بخشی از توطئه آمریکا 

برای تخریب وجهه دیپلمات های چینی در آمریکا دانست.

منابع خبری در لبنان از وقوع انفجاری قوی در یک شهرک 
جنوب لبنان خبر دادند.

منابع لبنانی دیروز گزارش دادند که در منطقه »عین قانا«ی جنوب 
لبنان انفجاری مهیب به وقوع پیوست و هنوز دلیل این انفجار مشخص 
نیست. در همین ارتباط، خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد: »حدود ساعت 
1۵ به وقت محلی صدای انفجار شدیدی شنیده شده است که صدای آن 
به مناطق »النبطیه« و» اقلیم التفاح« در جنوب لبنان هم رسیده است.«
بر اســاس این گزارش، ســتونی از دود غلیــظ در مناطق اطراف 
شهرک های عین قانا و »کفرفیال« به آسمان برخاست. انفجار 1۴ مرداد 
بندر بیروت، معادل 1۵ میلیارد دالر خســارت به بار آورد ، جان حدود 
۲۰۰ تن را گرفت و قسمت قابل توجهی از پایتخت لبنان را ویران کرد. 
پس از آن نیز انفجارهای دیگری در لبنان روی داده است. انفجار دیروز 
چندمین انفجار در لبنان است و همین امر باعث ایجاد شک و تردید در 

مورد احتمال عمدی بودن این انفجارها می شود.
خبرنگار شــبکه »الجدید« نیز گزارش داد، انفجار دیروز ناشــی از 
انفجار در جایگاه ســوخت نبوده و با قاطعیت نمی توان گفت که انفجار 
مذکور یک اقدام امنیتی بوده اســت. به گزارش تسنیم، »جرج کتانه« 
دبیرکل هالل احمر لبنان گفت: »تماســی درباره وقوع انفجار در عین 
قانا دریافت کردیم و آمبوالنســی به ســمت جایگاه ســوخت در این 
 منطقه اعزام شــد و اطالعات اولیه نشان می دهد، انفجار مذکور، تلفاتی 

نداشته است.«
البته چنان که انتظار می رود، شــبکه »الحدث« ســعودی در ادامه 
رویکرد همیشگی این شبکه علیه مقاومت، بدون هرگونه دلیل و مدرکی، 
مدعی شد که انفجار جنوب لبنان در یک موضع حزب اهلل رخ داده است. 
از همین رو، این پرسش مطرح می شود که »آیا این اقدام شبکه سعودی 

فرافکنی و انحراف افکار عمومی نیست؟«
خبرنگار شبکه »ام تی وی« هم گزارش داد اطالعات نشان می دهد 
که صدای دو انفجار به فاصله 1۰ دقیقه شنیده شده و محدوده انفجار 
از ۷۰۰ متر فراتر نمی رود. »حسین مرتضی« فعال رسانه ای و خبرنگار 
سابق »العالم« در توئیتی نوشت که انفجار عین قانا در ساختمانی روی 
داد که متعلق به موسسه ای بود که در زمینه مین روبی و بقایای برجای 
مانده از جنگ کار می کند. وی افزود: انفجار در انبار جمع آوری مین ها 

و بقایای برجای مانده از جنگ روی داد.
»ســالم زهران« تحلیلگر لبنانی، نیز طی توئیتی مشــابه با ادعای 
مرتضی، نوشــت که آتش ســوزی عین قانا بر اثر انفجار مهمات به جا 
مانده از جنگ در یک انبار اتفاق افتاده، البته این انفجار هیچ گونه تلفات 

جانی یا مالی به همراه نداشته است. 

انفجار مهیب و مشکوک
این بار در جنوب لبنان

سید محمد امین آبادی
با شروع بحران ســوریه در سال ۲۰11، ارتش این کشور تمام توان و 
نیروی خود را برای مقابله با گروه های  تروریســتی سلفی- تکفیری که از 
سوی بازیگران منطقه ای و بین المللی به شدت حمایت مالی، نظامی و سیاسی 
دریافت می کردند؛ بسیج کرد. دولت سوریه که قادر به جنگ در چند جبهه 
نبود به ناچار و بر اســاس اولویت های خود از شمال سوریه عقب نشست و 
این مسئله فرصت مناسبی را برای کردهای شمال سوریه فراهم کرد تا َعلَم 

استقالل خواهی را در شمال این کشور دوباره بلند کنند.
طی 1۰ سال گذشته کردهای سوریه در اجرای این هدف چشم امید 
خود را به حمایت های سیاسی و نظامی دولت آمریکا دوخته اند. اما طی این 
مدت چه در دوره اوباما و چه در دوره  ترامپ رؤســای جمهور آمریکا بارها 
به کردها خیانت کرده و آنها را ســر بزنگاه رها کرده اند. دولت آمریکا تنها 
به کردهای شمال سوریه به عنوان ژتون چانه زنی در روابط خود با بازیگران 
منطقه ای نگاه می کند و حاضر نیســت روابط خود را با کشــورهایی مثل 
 ترکیه فدای اهداف خیالی و دور از دسترس کردها نماید. متأسفانه کردها 
نیز هیچ گاه متوجه این نکته نشده و از گذشته روابط خود با آمریکا عبرت 

نگرفته و ظاهراً قرار هم نیست عبرت بگیرند.
 یکشــنبه هفته جاری »جیمز جفری« فرستاده ویژه آمریکا به صورت 
غیرقانونی وارد شمال سوریه شد و با رهبران کردها دیدار کرد. در این دیدار 
»جفری« وعده های تازه ای به رهبران احزاب موســوم به »اتحادیه میهنی 
ُکرد« و »شورای ملی ُکردهای سوریه« داده و گفته است آمریکا اجازه تکرار 
عملیات نظامی ترکیه موسوم به »چشمه صلح« که در سال ۲۰19 انجام شد 
را نخواهد داد. سال ۲۰19 دولت  ترامپ علی رغم وعده هایی که به کردها 
داده بود میدان را خالی و اجازه داد  ترکیه کردهای شمال سوریه را سرکوب 
کند و حاال دوباره دولت  ترامپ به کردها وعده داده که خیانت گذشــته را 

تکرار نخواهد کرد و کردها باز وعده آمریکا را باور کرده اند.!! 
کردهای سوریه متأسفانه در طرف اشتباه تاریخ ایستاده اند. آنها از شمال 
با ارتش  ترکیه و از جنوب با ارتش سوریه مواجه هستند. خط قرمز  ترکیه 
تشکیل یک دولت خودمختار کردی در شمال سوریه است و مقامات  ترک 
بارها صریحاً گفته اند که اجازه نخواهند داد این فاجعه ژئوپلیتیک در شمال 
ســوریه شکل بگیرد. از سوی دیگر زمانی که عملیات ارتش سوریه بر ضد 
گروه های  تروریســتی در این کشور تمام شود ارتش سوریه متوجه مناطق 
شمالی و ســرزمین هایی خواهد شد که در دست کردهاست و آنها حاضر 
نیســتند مناطق تحت تصرف خود را به دولت سوریه واگذار کنند. در آن 
زمان کردهای گرفتار در میانه دو لبه این قیچی و برای فرار از مخمصه ای 
که چندان هم از آنها دور نیست باید چاره ای بیندیشند. امید بستن به آمریکا 
همان مسیر اشتباهی است که قباًلً کردها بارها آن را طی کرده و در نهایت 
سرخورده شده اند. بهترین راه برای کردهای شمال سوریه همراهی با دولت 
اســد و زندگی زیر سایه کشور واحد سوریه است. آمریکا در شمال سوریه 
دولت مستعجل است و دیر یا زود مجبور خواهد شد منطقه را  ترک کند؛ 
لذا امید بستن به آن، کار عاقالنه ای به نظر نمی رسد. از طرفی گرفتن بهانه 
از  ترک ها و جلوگیری از حمالت گاه و بیگاه آنها و کشتار ملت مظلوم کرد 
در شــمال سوریه مســتلزم حضور ارتش ملی سوریه در مرزهای سوریه با  
ترکیه اســت. کردهای سوریه مانند همه اقوام در منطقه غرب آسیا لیاقت 
و شایستگی بهترین ها را دارند و این مهم حاصل نخواهد شد مگر با درک 

درست شرایط و قرار گرفتن در طرف درست تاریخ. 


