
افشای متن یک مکالمه تلفنی 
بخشی از متن گفتگوی تلفنی پادشاه اسبق عربستان 
و رئیس جمهور آمریکا در خصوص حمله سال ۱۹۹۰ 

عراق به کویت در رسانه ها درز پیدا کرد.
بخش��ی از متن گفت و گ��وی تلفنی میان فهد بن 
عبدالعزیز، پادش��اه وقت عربس��تان و جورج بوش 
پ��در، رئیس جمهور اس��بق آمریکا پ��س از حمله 
صدام حسین، رئیس جمهور مخلوع عراق به کویت 
افش��ا ش��د.در این گفت و گوی تلفنی، که روزنامه 
االنباء چاپ کویت آن را منتش��ر کرد، پادشاه وقت 
عربس��تان صدام حسین را قلدری می داند که هیچ 
چیز جز توس��ل به زور درباره او جواب نمی دهد. از 
متن گفتگو مش��خص می شود که ملک فهد همان 
روز ب��ا ص��دام تلفنی صحبت کرده و منش��ور عدم 
تجاوز میان کش��ور های عربی در نشس��ت س��ران 
بغداد را به او یادآور ش��ده است.بر اساس متن افشا 
شده، پادشاه عربستان صدام را دروغگو می خواند و 
می گوی��د با او قاطعانه صحبت ک��رده و به او گفته 

باید هم اکنون از کویت عقب نشینی کند.
در بخش��ی از ای��ن مکالم��ه که مرب��وط به رئیس 
جمهور آمریکا است، بوش پدر به پادشاه عربستان 
خاطرنش��ان می کند ک��ه دولت او در ح��ال آماده 
س��ازی گزینه های دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی 
اس��ت. بوش می گوید: م��ا گزینه ه��ای اقتصادی، 
دیپلماتیک و نظامی بیش��تری را در دست بررسی 
داریم.بوش پدر همچنی��ن از ملک فهد می خواهد 
که پی��ام او در محکومیت اقدام وحش��یانه عراق و 
آمادگی ب��رای حمایت از کویت را ب��ه جابر احمد 
الصباح، امیر این کش��ور انتق��ال دهد.ارتش عراق 
در زم��ان حکومت بعث در ۱۱ مرداد س��ال ۱۳۶۹ 
طی حمله ای به کویت این کشور را به اشغال خود 
درآورد. از این حمله ب��ا عنوان جنگ خلیج فارس 
یاد می شود. آمریکا با تش��کیل ائتالفی با حمله به 

کویت ارتش عراق را از آنجا بیرون راند.

نیمچه گزارش

علی تتماج 

لبنان ای��ن روزها به یکی از اصلی تری��ن محورهای خبری 
جهان مبدل ش��ده اس��ت. روز سه ش��نبه وقوع یک انفجار 
بس��یار وحش��تناک که گفته می شود ناش��ی از انفجار انبار 
آمونیاک موجود در یک کش��تی در بندر بیروت بوده است 
پایتخ��ت لبنان را لرزاند. به دنبال این انفجار بیش از یکصد 
نفر کش��ته ش��ده و بیش از 5 هزار نفر نیز مجروح شده اند. 
اس��تاندار بیروت اعالم کرده است که نزدیک به 5 میلیارد 

دالر خس��ارت ناش��ی از این انفجار برآورد اولیه شده است. 
نکته قابل توجه آنکه در کنار ابراز همدردی های گس��ترده 
جهان��ی، ش��بکه BFN به نقل از کاخ الی��زه اعالم کرد که 
امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه امروز  به بیروت سفر 
می کند و قرار است با مقامات سیاسی لبنان دیدار و رایزنی 
کند. حال این س��وال مطرح می ش��ود که ریش��ه این سفر 
چیست و آیا ماکرون می تواند کمکی به لبنان داشته باشد؟ 
در پاس��خ به این پرسش رفتارهای فرانس��ه در قابل لبنان 
قابل توجه اس��ت. اخیرا »ناصیف حتی« وزیر خارجه لبنان 
رسما استعفای خود را تقدیم »حسان دیاب« نخست وزیر 
این کشور کرد. این استعفا در حالی صورت گرفت که پس 
از برخورد قاطع حس��ان دی��اب در مقابل بي ادبي هاي وزیر 

خارجه فرانسه علیه لبنان در سفر اخیر او به بیروت، ناصیف 
حتی که به داش��تن گرایش��ات خارجی به ویژه به پاریس 
مشهور است، از قاطعیت نخست وزیر ناراحت شده و استعفا 
داده اس��ت.  در س��فر اخیر وزیر خارجه فرانس��ه به لبنان 
حسان دیاب به قدری از برخورد تحقیرآمیز وزیر فرانسوی 
و هتاکی او علیه مقاومت عصبانی شده که به او می گوید: ما 
در لبنان از کسی دستور نمی گیریم. من هم سعد الحریری 
نیستم که هرچه امر از خارج آمد انجام دهم. در همین حال 
مقامات فرانس��وی برای کمک به لبنان ش��روطی را مطرح 
کرده اند که تغییر ماهیت نیروهای سازمان ملل ) یونیفل( 
از نیروی حافظ صلح به نیروی خلع سالح حزب اهلل لبنان، 
تن دادن بیروت ب��ه طرح های صندوق  بین المللی پول که 

نابودی اقتصاد لبنان و وابستگی آن به خارج را رقم می زند 
در حالی که بر اس��اس این طرح لبنان باید در تحریم های 
اروپا و آمریکا علیه س��وریه و ایران مش��ارکت داشته باشد، 
عدم اجرای مصوبات نشس��ت پاریس که با ادعای حمایت 
از لبنان برگزار شد تنها بخشی از تحرکات فرانسه در قبال 
لبنان اس��ت. در اصل می ت��وان گفت آنچه پاریس در لوای 
حمایت اقتصادی و سیاسی از لبنان مطرح کرده است برابر 
با تشدید بحران در این کشور بوده است لذا سفر ماکرون را 
نمی توان راهکاری برای خروج لبنان از بحران دانست بلکه 
وی به دنبال بهره گیری از این شرایط برای اعمال فشار بر 
بیروت است تا آچه را که در گذشته نتوانسته تحمیل سازد 

در شرایط بحرانی کنونی اجرایی سازد. 

یادداشت

گزارش

در س��الگرد روز سیاه یا همان لغو خودموختاری کشمیر از 
سوی دولت هند، چندین تن از رهبران کشورهای مسلمان 
از جمله دیپلمات های رده باال، محدودیت ها در کشمیر هند 
را محکوم کرده و خواس��تار آن ش��دند ک��ه هند نیروهای 

مسلح خود را این منطقه خارج کند.
 "آداما نانا"، رئیس ش��ورای حقوق بش��ر سازمان همکاری  
اس��المی در وبیناری که توس��ط "انجم��ن جهانی آگاهی 
از کش��میر" ترتی��ب داده ش��ده ب��ود، س��خنرانی ایراد و 
محدودیت های یک س��اله و خاموشی ارتباطات در کشمیر 
تحت کنترل هند را محکوم کرد.آداما نانا اظهار کرد: دولت 
هند فعاالن حقوق بشر و مردم بی گناه را به اتهامات اشتباه 
و تح��ت قوانین حقوقی س��خت و بی رحمانه، آزار می دهد 
ک��ه این نقض ج��دی حقوق بین الملل به حس��اب می آید.

وی افزود: ادامه دار ش��دن قرنطینه، باعث خس��ارت عظیم 
اقتصادی برای منطقه و ساکنان کشمیر شده و این موضوع 
از آنجایی که هند به دنبال پیگرد سیس��تماتیک مسلمانان 

کشمیری است، مایه تأسف است.
"منیر اکرم"، نماینده دائم پاکس��تان در سازمان ملل گفت 
"نارندا مودی"، نخست وزیر هند تمام درها به روی گفت وگو 
را بس��ته و در حال "اس��تفاده از زور" علی��ه مردم بی گناه 
کش��میر است. وی خاطرنشان کرد: هند بیش از ۹۰۰ هزار 
س��رباز به کشمیر اعزام کرده و در حال انجام قساوت علیه 

مردم بی گناه است.
وی اضافه کرد که روز دوش��نبه، دو سند در ارتباط با نقض 
حقوق بش��ر در کشمیر هند و س��ند دیگری نیز با تأکید بر 
پرونده قانونی دره مورد مناقش��ه، به شورای امنیت سازمان 
مل��ل تحویل داده اس��ت. این مق��ام از جامع��ه بین المللی 
خواست، از دلیل مشروع کشمیری ها برای رسیدن به حقوق 
خود، مطابق با چش��م اندازهای شورای امنیت سازمان ملل، 
حمایت کنند."سردار مس��عود خان"، رئیس منطقه جامو و 
کش��میر پاکستان نیز س��کوت طوالنی مدت شورای امنیت 
سازمان ملل را مورد انتقاد قرار داد و گفت قدرت های بزرگ 
در این شورا، عالقه ای به حل این مسئله طوالنی مدت در این 
نهاد جهانی ندارند. مسعود خان تصریح کرد: نیروهای هندی 
در حال کش��تن کشمیری های بی گناه هستند، در حالی که 

جهان در برابر قتل عام آن ها سکوت کرده است.
"محمد عبدالحمید"، رئیس ش��ورای مش��ورتی س��ازمان 
اسالمی مالزی؛ "ابراهیم بولوشی" از کنیا؛ "غالم نبی میر"، 
رئی��س انجمن آگاهی جهان��ی از کش��میر و دبیر امنیتی 
مجمع "غ��الم نبی فائی" نیز در این ب��اره صحبت کردند.

مش��ارکت کنندگان در این امر، خوس��تار برداش��تن فوری 
محاصره نظامی یک س��اله، احیای تمام اتصاالت اینترنت و 
راه ه��ای ارتباطی و آزادی همه زندانیان سیاس��ی از جمله 
کودکان زیر س��ن قانونی، روزنامه ن��گاران و اعضای جامعه 

مدنی کش��میر هند ش��دند.الزم به ذکر اس��ت دیروز شبه 
نظامی��ان به نیروهای امنیتی هن��د حمله کرده و منع آمد 
و ش��د را در نخس��تین س��الگرد لغو وضعیت ویژه کشمیر 
نقض کردند. از س��وی دیگر  مراس��م ویژه بزرگداشت روز 
همبس��تگی با مردم کش��میر دیروز با برگزاری راهپیمایی 
و گردهمایی ها در پایتخت و ش��هرهای مختلف پاکس��تان 
برگزار ش��د."روز اس��تحصال" به ابتکار دولت پاکستان در 
شهرهای مختلف این کشور برگزار شد. به همین مناسبت 
مقامات و مردم پاکس��تان در حمایت از مردم کشمیر یک 
دقیقه سکوت کردند، تردد وسایل نقلیه در شهر اسالم آباد 
و سایر شهرهای پاکس��تان از جمله الهور، کراچی، کویته 
و پیش��اور ب��رای ۳۰ دقیق��ه متوقف و مردم ب��ا حضور در 
خیابان ها، با مردم مسلمان کشمیر ابراز همبستگی کردند.

ش��هرهای پاکس��تان همچنی��ن ش��اهد راهپیمایی، نصب 
پالکاردها و تصاویری در حمایت از مردم کشمیر، بود.

»عارف علوی« رییس جمهوری، روس��ای مجالس س��نا و 

مل��ی، وزرا و رهبران سیاس��ی به جم��ع گردهمایی مردم 
در اس��الم آباد پیوستند و طی س��خنرانی گفتند: پاکستان 
از حمایت ه��ای سیاس��ی و دیپلماتیک از مب��ارزات مردم 
کشمیر برای رسیدن آزادی و حق تعیین سرنوشت، دست 

برنخواهد داشت.
»عمران خان« نخس��ت وزیر پاکس��تان نیز ب��ا حضور در 
ش��هر »مظفرآباد« مرکز منطقه کش��میر تحت کنترل این 
کش��ور گفت: ۳۶5 روز از لغو خودمختاری کش��میر توسط 
هند گذش��ت، هشت میلیون نفر از س��اکنان این منطقه با 
دش��واری زندگی خود را می گذارند، صلح پایدار در منطقه 
تنها از طریق حل عادالنه مساله کشمیر قابل تحقق است و 
جامعه بین الملل باید نقش خود را در راه ایفا کند. مقامات 
پاکستانی همچنین از عملکرد ضعیف سازمان ملل و سایر 
نهاده��ای بین المللی برای کمک به حل تنش ها در ش��به 
ق��اره هند و کمک به رفع محدودیت های اعمال ش��ده در 

کشمیر انتقاد کردند.
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تقالی صهیونیست ها در آمریکای التین 
در ادامه فش��ارهای رژیم صهیونیستی با حمایت واشنگتن بر کشورهای 
مختلف برای تروریستی و ممنوع اعالم کردن فعالیت های جنبش مقاومت 
»ح��زب اهلل« لبنان، تل آویو این بار از کش��ورهای آمریکای التین چنین 
درخواس��تی را داشت. »گابی اشکنازی« وزیر خارجه رژیم صهیونیستی 
با سفرای کشورهای آمریکای التین در فلسطین اشغالی دیدار کرده و از 
آنها خواس��ت که به دولت هایشان برای ممنوع کردن حزب اهلل در کشورهای 
خود فشار بیاورند. الزم به ذکر است که اشکنازی در این دیدار با تکرار ادعاهای 
بی اس��اس علیه حزب اهلل، گفت: »تروریسم بر همه کشورها اثر گذاشته و باید به 
روش متقابل با آن مبارزه کنیم. بهترین راه برای این کار، تحریم کردن حزب اهلل 
است. برخی از کشورهای شما از این سازمان آسیب دیده اند... اگر شاهد پیشرفت 

در این موضوع در آمریکای التین باشیم، قدردان آن خواهیم بود«.

هشدار چین درباره تایوان 
س��خنگوی وزارت خارج��ه چین در واکنش به س��فر وزیر بهداش��ت و 
خدم��ات انس��انی آمریکا و هیئت  هم��راه او به تایوان گفته این س��فر، 

وضعیت صلح و ثبات این کشور را به خطر می اندازد.
 پکن به س��فر »الکس اِیزار« وزیر بهداش��ت و خدمات انسانی آمریکا و 
هیئت  نمایندگان همراه وی به تایوان واکنش نشان داد. »وانگ ونبین«، 
سخنگوی وزارت خارجه چین گفته این سفر وضعیت صلح و ثبات در تایوان 
را به خطر می اندازد. در همین چارجوب  ونبین در نشستی خبری گفت: »چین 
قاطعانه با مبادالت رسمی آمریکا و تایوان مخالف است.«وی افزود: »ما از آمریکا 
می خواهیم که از اصول سیاس��ت "چین واحد" پیروی کند... مبادالت رس��می با 
تایوان را به هر ش��کلی را متوقف ... و از اعزام س��یگنال های اش��تباه به نیرو های 

مستقل تایوان خودداری کند.«

موضع آنکارا علیه لغو خودمختاری کشمیر
وزارت خارجه ترکیه به مناس��بت اولین سالگرد لغو خودمختاری ایالت 
جام��و و کش��میر بیانیه صادر و تاکید کرد، این اق��دام هند »کمکی به 
صلح و ثبات منطقه نکرده اس��ت«. ترکی��ه در ادامه اظهار مواضع این 
کش��ور علیه لغو خودمختاری ایالت جامو و کشمیر، این بار در بیانیه ای 
به مناسبت اولین س��الگرد این اقدام دولت هند خواستار گفت و گو برای 
حل اختالفات بر سر کشمیر شد.»حامی آکسوی« سخنگوی وزارت خارجه 
ترکیه به مناس��بت 5 آگوس��ت که اولین سالگرد لغو وضعیت خودمختاری ایالت 
جامو و کش��میر بود، بیانیه صادر کرد. چهاردهم م��رداد ماه ۱۳۹۸ بود که وزیر 
کش��ور هن��د در پارلمان این کش��ور از لغو وضعیت خودمخت��اری ایالت جامو و 
کشمیر و پایان دادن به بند ۳۷۰ قانون اساسی هند خبر داد و نخست وزیر هند 

هم دستورالعمل لغو خودمختاری این منطقه را امضا کرد.

 فلس�طین: سازمان ملل متحد در گزارشی اعالم 
کرد که تل آویو ۳۰ س��اختمان متعلق به شهروندان 
فلس��طینی را در منطق��ه »ج« در کرانه باختری و 
قدس شرقی طی دو هفته پایانی ماه جوالی تخریب 
یا مصادره کرده است. سازمان ملل متحد در گزارشی 
از تخری��ب س��اختمان های متعلق به فلس��طینیان 
در قدس ش��رقی و کران��ه باختری خب��ر داد.دفتر 
هماهنگی امور حقوق بشر سازمان ملل متحد )اوچا( 
در گزارش��ی مکتوب در خصوص تخریب و مصادره 
س��اختمان های متعلق به فلسطینیان اعالم کرد که 
این ساختمان ها به بهانه »عدم برخورداری از مجوز 

ساخت مقامات اسرائیلی« تخریب می شوند.

 روسیه: معاون شورای امنیت روسیه گفت، بر اثر 
ش��یوع ویروس کرونا و بیکار شدن مهاجران کاری 
جرم و جنایت در بین آنها زیاد شده است.»دیمیتری 
مدودوف« در جلسه این شورا در مورد افزایش جرم 
و جنای��ت در میان مهاجران کاری در این کش��ور 
خبر داد. بنابر س��خنان وی، در پی ش��یوع ویروس 
همه گیر کرونا 4۰ درصد مهاجران کاری از ش��غل 
خود محروم شدند و بدون تردید با چنین شرایطی 

جرم و جنایت افزایش می یابد.

 کره ش�مالی: دیمیتری پولیانسکی، معاون اول 
نماینده دائم روس��یه در سازمان ملل متحد از این 
نهاد بین المللی خواست تا درباره درز یک گزارش 
محرمانه درباره کره شمالی به رسانه ها تحقیق کند.

این مقام درباره درز گزارش محرمانه س��ازمان ملل 
به مطبوعات ابراز تاس��ف ک��رد و چنین رفتار هایی 
را ممکن اس��ت عواقب جدی داشته باشد، محکوم 
کرد.پولیانس��کی در یک پیام توئیتری نوشت: ما از 
س��ازمان ملل می خواهیم درب��اره چنین حادثه ای 

تحقیق کند و از بروز آن جلوگیری کند.

 س�ریالنکا : م��ردم س��ریالنکا دی��روز با حضور 
در مراک��ز رای گی��ری ب��رای انتخ��اب نمایندگان 
جدید پارلمان، رای های خ��ود را داخل صندوق ها 
انداختند. کشور س��ریالنکا با جمعیت ۲۱ میلیون 
نفر و با اقتصادی که به شدت به صنعت جهانگردی 
وابس��ته است، پس از آغاز بحران کرونا با مشکالت 
اقتصادی مختلفی مواجه شده است.  از سوی دیگر 
بحران های سیاسی در این کشور و همچنین وقوع 
حمله تروریس��تی سال گذشته و کشته شدن ۲۷۹ 

نفر، بر رکود اقتصادی این کشور افزوده است. 

رهبرانمسلماندربارهوضعیتکشمیرهشداردادند

کشمیر ناآرام در سالگرد 
روز سیاه 

هشدارمسکوبهتلآویو
دربارهسوریه

وزارت خارجه روس��یه با محکوم کردن حمله هوایی اخیر رژیم صهیونیس��تی 
به مواضع ارتش س��وریه، به تل آویو هش��دار داد از تک��رار اقداماتی که عواقب 

خطرناکی برای منطقه غرب آسیا دارد.
 حمله هوایی شامگاه دو شنبه جنگنده های رژیم صهیونیستی به مواضع ارتش 
س��وریه با واکنش ش��دید روسیه مواجه ش��د.وزارت خارجه روس��یه با صدور 
بیانیه ای گفت: »در ش��امگاه سوم آگوس��ت، نیروی هوایی اسرائیل حمالتی را 
به مواضع ارتش س��وریه، ب��ه بهانه تالش ادعایی روز قبل از آن توس��ط افراد 
ناش��ناس برای بمب گذاری نزدیک مرز بلندی های جوالن اش��غالی انجام داد. 
نیازی نیس��ت که بگوییم اسرائیلی ها،  س��وریه را مقصر آن حادثه دانستند«.به 
نوش��ته وبگاه این وزارتخانه، در ادامه بیانیه آمده است: »بر اساس گزارش های 
اخیر، این حمله هوایی پست های دیدبانی، سالح های ضد هوایی، سیستم های 
راداری و پس��ت های فرماندهی ارتش سوریه را هدف قرار داد«.وزارت خارجه 
روسیه با هشدار به رژیم صهیونیستی درباره تداوم اینگونه تجاوزهای هوایی به 
خاک سوریه، گفت: »ما این اقدامات را قاطعانه محکوم می کنیم و نگرانی شدید 
خود را از وخیم شدن دوباره روابط بین سوریه و اسرائیل بیان می کنیم«.مسکو 
تاکید کرد: »ما به س��ران اس��رائیل درباره تکرار گام هایی ک��ه مملو از عواقب 

خطرناک برای تمام خاورمیانه است، هشدار می دهیم. «.
خبر دیگر از سوریه آنکه نظامیان تروریست آمریکا به همراه شبه نظامیان ُکرد 
وابس��ته به خود در واکنش به اعتراضات مردمی شرق سوریه به مناطق اطراف 
ش��هر »الشحیل« و ش��هرک »الحوایج« در دیرالزور حمله کردند.منابع محلی 
در اس��تان دیرالزور به خبرگزاری اس��پوتنیک گفتند که عناصر ُکرد ش��امگاه 
گذش��ته با حمایت جنگنده های آمریکایی به مناطق اطراف ش��هر »الشحیل« 
و شهرک »الحوایج« در ش��رق استان دیرالزور حمله کردند.خبرگزاری رسمی 
س��وریه گزارش داد که دستگاه های ذیربط این کشور مقادیر زیادی تسلیحات 
از جمله مین  و بمب های ساخت آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه 

کشف کرده اند.
یک منبع در دس��تگاه های پاکساز س��وریه در این خصوص گفت که به هنگام 
پاکس��ازی مناطق آزاد شده توسط ارتش س��وریه در جنوب سوریه، در آشیانه 
تروریس��ت ها بیش از ۱۸۰ هزار فش��نگ از جمله تیر مسلس��ل به اضافه مواد 

منفجره راکت »آر پی جی« و نارنجک کشف شد.

خشمآمریکاازایستادگی
نجبا

اندیش��کده آمریکایی CEP با ایجاد پروفایلی برای سخنگوی جنبش مقاومت 
اس��المی الُنَجباء، وی را فردی آمریکاس��تیز توصیف می کند که بارها نیروهای 

آمریکایی را در سراسر خاورمیانه تهدید کرده است.
مرک��ز ارتباط��ات و ام��ور رس��انه ای الُنَجباء در ایران طی گزارش��ی نوش��ت:  
اندیش��کده آمریکایی موسوم به »پروژه ضد افراط گرایی )CEP(« که در زمره 
اندیش��کده های معاند و ضد محور مقاومت ش��ناخته می شود؛ طی گزارشی به 
 CEP معرفی سخنگوی جنبش مقاومت اس��المی الُنَجباء پرداخت.وب سایت
ری«، وی را چنین معرفی  ب��ا ایج��اد پروفایلی در مورد مهن��دس »نصر الِش��مَّ
کرده است: معاون دبیرکل نَُجباء چهره ای آمریکاستیز است که بارها نیروهای 

آمریکایی را در سراسر خاورمیانه تهدید کرده است.
ری از اعضای ارشد سازمان الحشد الشعبی عراق  گزارش فوق آورده است: الِشمَّ
است و سال گذشته تصریح کرد که از نگاه سازمان متبوعش، آمریکا "دشمن" 
به ش��مار می آید. وی سفارت آمریکا در بغداد را »النه جاسوسی« خوانده که از 
طریق سازمان دهی فعاالن رسانه ای، علیه ارزش های شیعی »جنگ نرم« به راه 
انداخته اس��ت.این اندیشکده غربی س��پس با تکرار این ادعای نخ نما که اعالم 
تبعیت دبیرکل، سخنگو و س��ایر اعضای نَُجباء از »والیت فقیه« نشان می دهد 
که آن ها جمهوری اس��المی ایران را به عراق ترجیح می دهند]![ خاطرنش��ان 
ری سال گذش��ته پس از مالقات با دبیر سابق شورای  س��اخته است: نصر الِشمَّ
 عال��ی امنی��ت ملی ایران، تهدید کرد که هر دولتی در ع��راق علیه ایران اقدام 

کند، ظرف چند هفته ساقط خواهد شد.
خب��ر دیگر از عراق آنکه ائتالف الفتح با هش��دار درباره توطئه های صهیو-آمر 
یکایی برای باقی ماندن اش��غالگران آمریکایی در خاک عراق تصریح کرد که به 
اصرار بر ضرورت اخراج این اش��غالگران ادامه خواهد داد. از سوی دیگر  »علی 
الحس��ینی« مس��ئول روابط محور شمالی عراق با اش��اره به اهمیت هماهنگی 
اطالعات��ی در جنگ علیه گروه تروریس��تی داعش، از تش��کیل اتاق اطالعاتی 

مشترک در سه استان خبر داد.
الحس��ینی در مصاحبه با وبگاه »المعلومه« گفت که الحشدالش��عبی از اهمیت 
هماهنگ��ی اطالعات��ی در جنگ علیه داعش در اس��تان های دیالی، کرکوک و 
صالح الدین آگاه است و در همین رابطه اتاق عملیات مشترک ویژه اطالعات و 

هماهنگی با شش دستگاه امنیتی تشکیل داده است.

رضایتترامپازآمارتلفات
کرونادرآمریکا

رئیس جمهور آمریکا در پاس��خ به خبرنگاری که عملکرد او در مهار کرونا را به 
چالش کش��ید و از میزان مرگ و میر در آمریکا انتقاد کرد؛ گفت: می دانم؛ اما 

همینه که هست.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با »آکس��یوس«، مثل همیشه 
از عملک��رد خود در زمینه های مختلف ازجمل��ه مهار کرونا دفاع کرد و مدعی 
ش��د: آنهایی که خوب می فهمند؛ می گویند کار فوق العاده ای انجام داده ایم.اما 
وی در ادامه این مصاحبه که به نظر بس��یاری از مخاطبان ش��بیه مچ انداختن 
میان ترامپ و طرف مقابل )خبرنگار( بود، نتوانست خشم خود را کنترل کند و 
در واکنش به این اظهارنظر که آمار قربانیان کرونا در آمریکا سرس��ام آور است؛ 
گفت: همینه که هس��ت!بالفاصله، کارزار انتخاباتی جو بایدن رقیب دموکرات 
انتخابات ۲۰۲۰، لحن متکبرانه ترامپ را به دس��تاویزی برای زیر س��وال بردن 
حس مس��ئولیت وی در قبال شهروندان آمریکایی تبدیل کرد.در حال حاضر، 
تع��داد مبتالیان به ویروس کرونا در آمریکا ب��ه 4 میلیون و ۹۱۸ هزار و 4۲۰ 
نفر رس��یده است. ش��مار قربانیان کرونا در آمریکا نیز به ۱۶۰ هزار و ۲۹۰ نفر 

افزایش یافته است.
البته بحران های آمریکا صرفا به کرونا ختم نمی شود چنانکه طوفان »ایسایاس« 
در آمریکا ضمن کش��تن حداقل 5 نفر و بر جا گذاشتن تخریب گسترده، برق 
بیش از ۲.۸ میلیون مش��ترک را در ایالت های کارولینای ش��مالی و نیویورک 
قطع کرد. طوفان گرمس��یری موسوم به ایس��ایاس سواحل آمریکا در اقیانوس 
اطلس را درنوردیده و تاکنون س��بب فوت حداقل 5 نفر ش��ده اس��ت.طوفان 
ایس��ایاس در ابتدا س��بب ایجاد گردباد، بارش شدید باران، وقوع سیل و آتش 

سوزی در بخش هایی از ایالت کارولینای شمالی شد و ده ها نفر را آواره کرد.
خب��ر دیگر آنکه با وجود انتقاد رئیس جمهور آمریکا از نحوه برگزاری انتخابات 
پُس��تی، وی رأی دهندگان ایالت فلوریدا که ایالت حساس��ی برای اوست را به  
بر گزاری انتخابات به این صورت تشویق کرده است.دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمری��کا بعد از ماه ها انتق��اد از بر گزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری به صورت 
پُس��تی، نظر خود را در این باره عوض کرد.  ترامپ که روز دوش��نبه از طرح 
فرماندار ایالت نوادا برای بر گزاری انتخابات پُس��تی انتقاد کرده بود، در پیامی 
توئیت��ری، رأی دهن��دگان ایالت فلوریدا را تش��ویق کرد از طریق پُس��ت رأی 

دهند.  


