


فهرست 
• دیده•	 امریکا• در• فروپاشی• شاخص•های•

می•شود•
• برای•	 هستند• خر• همانند• عرب• حکام•

سواری•گرفتن!•
• رئیس•جمهور•	 تغییر• با• ایران• تحریم•های•

نمی•شود• لغو•
• سازش•	 توجیه• برای• امارات• ادعای• رد•

نتانیاهوا توسط•
• آمریکا•	 توسط• ُسنی• اقلیم• پروژه• تبلیغ•

عراق تجزیه• برای•
• میان•	 در• روانی• بیماری•های• افزایش•

صهیونیستی رژیم• نظامیان•
• بی•خانمانی•در•آمریکا؛•از•قلب•نیویورک•تا•	

خیابان•های•لس•آنجلس
• برای•عادی•سازی•روابط•با•اسرائیل•تحت•	

فشار•زیادی•هستیم



فهرست 

• خروج•	 با• عراق• پارلمان• مخالفت•
کشور شمال• از• حشدالشعبی•

• •عراق•به•هیچ•عنوان•با•رژیم•صیهونیستی•	
سازش•نخواهد•کرد

• •۵۴۴•نفر•به•حبس•ابد•محکوم•شده•اند•	
• رکورد•شهرک•سازی•در•فلسطین•اشغالی•	

زده•شد
• نتایج•	 ایران• قبال• بولتون:•راهبرد•ما•در•

مثبتی•به•همراه•نداشته•
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فواد•ایزدی:

شاخص های  سیا  سابق  مامورین  گفته  به 

فروپاشی در امریکا دیده می شود
فواد•ایزدی•عضو•هیات•علمی•دانشگاه•تهران•
در•نشست•بسیج•
یی• نشجو ا د
شریف• دانشگاه•
موضوع• با• که•
»بررسی•تاریخی•تقابل•دولت•های•اخیر•امریکا•
همان• زرد• »•سگ• عنوان• با• و• ایران«• علیه•
این• به• شغال•است!؟«•برگزار•شد،•در•پاسخ•
نگاه•مثبتی• سوال•که•سیاستمداران•ما•چرا•
غربگرا• برخی• گفت:• دارند؟• ها• دموکرات• به•
هستند•ولی•برخی•دیگر•غربگرا•نیستند،•اما•
حس•می•کنند•با•توافق•نکردن•با•غرب•کشور•

نمی•کند. پیشرفت•
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وی•افزود:•باید•خود•را•از•نظر•فکری•از•غرب•آزاد•
کنیم•و•دغدغه•غرب•را•نداشته•باشیم.•تا•زمانی•که•
آن•طرف•عوض•نشود•مشکالت•ما•حل•نخواهد•شد•

و•آنها•هم•که•رو•به•افول•اند.
این•استاد•دانشگاه•تصریح•کرد:•نه•دموکرات•ها•نه•
اسالمی• جمهوری• حکومت• از• ها• خواه• جمهوری•
خوششان•نمی•آید.•هر•دو•طرف•دنبال•تغییر•حکومت•
هستند.•در•اهداف•اشتراک•دارند•ولی•در•روش•ها•

متفاوت•اند.
ایزدی•ادامه•داد:•دموکرات•ها•در•ایجاد•قدرت•نرم•
موفق•ترند•و•دغدغه•اخالقی•ندارند•و•مثال•در•برجام•
می•ماندند•تا•امتیاز•بیشتری•بگیرند.•ولی•جمهوری•
خواه•ها•حالت•عریانی•در•ضدیت•دارند•و•در•سیاست•

ها•ضعیف•تر•عمل•کردند.
وی•یادآور•شد:•آمریکایی•ها•در•حوزه••تبلیغ•خیلی•
خوب•عمل•می•کنند•و•در•حوزه•های•دیگه•افول•
دارند،•افول•امریکا•داخل•خود•امریکا•هم•اجماع•شده•
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و•حتی•صحبت•از•فروپاشی•است•البته•با•شک•و•
شبهه.

ایزدی•ادامه•داد:•در•مقاله•ای•در•واشنگتن•پست،•
مامورین•سابق•سیا•گفتند•شاخص•های•فروپاشی•

دقیقا•در•وضعیت•امریکا•دیده•می•شود.
وی•گفت:•آمریکا•به•چهار•دلیل•اقتصادی،•نظامی،•
نهاد•سازی•و•قدرت•نرم•آمریکا•شد•و•االن•در•هر•

چهار•حوزه•در•حال•افول•است.
درصد• یک• اقتصادی• حوزه• در• داد:• ادامه• ایزدی•
زیادی•در•آمریکا•گرسنه•اند.•در•حوزه•نظامی•بسیار•
خرج•می•کنند•اما•نتیجه•نمی•گیرند•و•هزینه•نظامی•
شان•چندین•برابر•ایران•است.•در•حوزه•نهاد•سازی•
و•قدرت•نرم•هم•بسیار•دچار•چالش•شده•اند•و•خود•
مردم•هم•امریکا•نسبت•به•کشورشان•بدبین•شدند.
وجود•یک• اشاره• با• آمریکا• مسائل• کارشناس• این•
چالش•در•رژیم•صهیونیستی•بین•قشر•مذهبی•و•
مثل• تولید• مذهبی• قشر• در• کرد:• اضافه• سکوالر،•
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باالست•و•به•تدریج•جمعیت•قشر•سکوالر•کم•می•
شود.•تا•ده•پانزده•سال•دیگر•مدیریت•شهرداری•ها•به•
دست•مذهبی•ها•افتاده•و•سکوالرها•نمی•توانند•ذیل•
مذهبی•ها•زندگی•کنند•و•مهاجرت•معکوس•اتفاق•

افتاده•و•کم•کم•جمعیتشان•کم•می•شود.
همه• از• هم• لبنان• جمعیت• االن• شد:• یادآور• وی•
بیشتر•است•پس•رژیم•صهیونیستی•به•خودی•خود•

محو•می•شود.

وزیر•داخلی•اسرائیل:•

حکام عرب مانند خر موسی هستند برای سواری 

گرفتن 
رژیم• های• زمزمه• شدن• شنیدن• انتشار• از• بعد•
جهت• صهیونیستی•
صدها• دریافت•
از• دالر• میلیارد•
و• عربی• کشورهای•
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به•ویژه•دریافت•غرامت•امالک•و•مستغالت•یهود•از•
زمان•پیامبر•)ص(•تا•به•امروز•از•عربستان•سعودی،•
در• رژیم• این• داخلی• وزیر• درعی«،• »آریه• خاخام•
با• اسرائیل• توافقنامه•عادی•سازی•روابط• سخنانی•

گرفت. تمسخر• به• را• بحرین• و• امارات•
خاخام•آریه•درعی،•رهبر•حزب•دینی•و•افراط•گرای•
برای• عرب• »حاکمان• که• گفت• صراحتا• »شاس«•
خدمت•به•یهود•به•کشورمان•سفر•کنند•و•شایسته•
ما•نیست•که•از•آنها•به•عنوان•شرکای•خود•استقبال•

کنیم«.
این•خاخام•صهیونیست•در•ادامه•افزود:•»تحقق•صلح•
راهبردی•بین•یهود•و•مسلمانان•غیر•ممکن•است•
..•حکام•عرب•چهارپایان•]حضرت[•موسی•هستند•
که•فقط•از•آنها•برای•رسیدن•به•مقصد•نهایی•خود•
استفاده•کرد•..•در•این•بین•خرید•پاالن•نو•و•علوفه•
خوب•برای•چهارپا•از•وظایف•صاحب•آن•است•..•اما•
صاحب•چهارپا•باید•همیشه•به•آن•صرفا•به•عنوان•
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ابزاری•برای•سواری•گرفتن•نگاه•کند•..•جای•چهارپا•
اتاق• به• را• چهارپا• کس• هیچ• و• است• اسطبل• در•

پذیرایی•خانه•اش•نمی•برد«.
درعی•خاطر•نشان•می•کند:•»مسلمانان•تا•زمانی•که•
قرآن•کتاب•آنها•باشد،•دشمن•ما•خواهند•ماند•..•اما•
اعراب،•آنها•فرزندان•هاجر•هستند•..•امت•خدمتکار•
]حضرت[•ابراهیم•..•به•همین•دلیل•باید•که•برده•و•
کنیز•یهود•باشند•..•ملت•یهود،•ملت•برگزیده•خدا•و•
ملتی•است•که•حامل•رسالت•و•پیام•الهی•است•و•ملل•
دیگر•چنین•حقی•ندارند•و•هرکس•چنین•ادعایی•

کند،•مستحق•عذاب•است«.

نماینده•آمریکا•در•امور•ایران:

لغو  رئیس جمهور  تغییر  با  ایران  تحریم های 

نمی شود 
نماینده•آمریکا•در•امور•ایران•گفت:•عده•ای•در•ایران•
و• باشد،•تحریم•ها• بازنده• ترامپ• اگر• فکر•می•کنند•
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فشار•بر•آنان•پایان•می•یابد•اما•این•طور•نیست•و•این•
اتفاق•هرگز•رخ•نخواهد•داد.

الیوت•آبرامز•نماینده••
آمریکا•در•امور•ایران•
این• شد:• مدعی•
می• باقی• تحریم•ها•
ایران• رژیم• تا• ماند•
رفتار•خود•را•تغییر•دهد،•حاال•رئیس•جمهور•آینده•
ندارد. فرقی• باشد،• هرکسی•
توافق• برای• انتخابات• از• پس• ایرانی•ها• افزود:• وی•
آینده• سال• چهار• در• آنها• زیرا• می•شوند• متقاعد•
فشار• کنند.• تحمل• را• فشاری• چنین• نمی•توانند•
و•تحریم•موثر•بوده•و•نتایج•خوب•و•بزرگی•داشته•
است.•ارزش•پول•ایران•سقوط•کرده•و•اگر•این•مسیر•
را•حفظ•کنیم،•ایرانی•ها•را•به•سوی•یک•توافقنامه•

می•بریم. جامع• و• وسیع• جدید،•
گونه• ایران•هیچ• فعال• مدعی•شد:• وی•هم•چنین•
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تمایلی•برای•گفت•وگو•ندارد.•آن•ها•همه•فرصت•ها•
را•به•بازی•و•شوخی•گرفته•اند•و•امیدوارند•که•این•
تحریم•ها•برطرف•شود•و•االن•تنها•امیدوار•به•انتخابات•

آمریکا•هستند.

نتانیاهو ادعای امارات برای توجیه سازش را 
رد کرد

»بنیامین•نتانیاهو«•نخست•وزیر•رژیم•صهیونیستی•
استقبال• جریان• در•
رسمی• هیأت• یک• از•
اماراتی•در•فرودگاه•بن•
گوریون•اعالم•کرد•که•
اجرای•طرح•الحاق•کرانه•باختری•به•اراضی•اشغالی•

برای•تل•آویو•مهم•است.
این•در•حالیست•که•کشورهای•عربی•مانند•امارات•
که•دست•به•عادی•سازی•روابط•با•رژیم•صهیونیستی•
زده•اند•برای•توجیه•این•خیانت•مدعی•شده•بودند•
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که•در•مقابل،•تل•آویو•طرح•الحاق•را•عملیاتی•نخواهد•
کرد.

نتانیاهو•گفت:•مسأله•مهم•برای•نسل•های•بعدی•ما،•
اجرای•طرح•الحاق•کرانه•باختری•به•شمار•می•رود.

به• اماراتی• هیأت• یک• رسمی• سفر• نخستین• این•
اراضی•اشغالی•به•شمار•می•رود•و•در•جریان•آن•۴•

امضا•شد. توافقنامه•همکاری•
نتانیاهو•پیش•از•این•نیز•ادعاهای•امارات•در•خصوص•

توقف•اجرای•این•طرح•را•رد•کرده•بود.

تبلیغ پروژه اقلیم ُسنی توسط آمریکا برای 
تجزیه عراق

یک•منبع•مطلع•در•عشایر•عراق•از•توطئه•جدید•
ایاالت•متحده•آمریکا•
عشایر• از• برخی• با•
استان•االنبار•در•غرب•
داد. خبر• کشور• این•
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که• گفت• »المعلومه«• پایگاه•خبری• به• منبع• این•
در• االنبار• سرشناس• افراد• و• شیوخ• از• شماری•
شرکت• اربیل• استان• کنفرانس•های• و• همایش•ها•
است. شده• برگزار• آمریکا• نظارت• با• که• کردند•

وی•خبر•داد•که•هدف•از•برگزاری•این•همایش•ها•
و•کنفرانس•ها،•»تبلیغ•پروژه•اقلیم•ُسنی•است•که•
آمریکا،•سرپرستی•آن•را•در•االنبار•بر•عهده•دارد«.
این•منبع•با•بیان•اینکه•هدف•از•این•پروژه،•تجزیه•
عراق•است،•خاطر•نشان•کرد:•»برخی•از•شیوخی•
که•در•این•همایش•ها•شرکت•کردند،•با•این•رویکرد•
مخالف•کرده•و•آن•را•طرح•پلیدی•دانستند•که•آمریکا•

برای•تجزیه•این•کشور،•هدایت•می•کند«.
وی•با•اشاره•به•مخالفت•برخی•از•شیوخ•عشایر•با•تجزیه•
عراق،•تصریح•کرد،•همایش•ها•و•کنفرانس•هایی•که•
نهادهای•موسوم•به•بشردوستانه•وابسته•به•آمریکا•
تحت•عنوان•»اتحاد•ملت«•عراق•برگزار•می•کنند،•
صرفا•شعارهایی•است•که•هدف•اصلی•آن،•تجزیه•
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این•کشور•است.
و• سلیمانی• قاسم• سپهبد• سردار• شهادت• پی• در•
الحشد• سازمان• معاون• المهندس«• »ابومهدی•
الشعبی•عراق،•پارلمان•عراق•طرح•اخراج•نظامیان•
آمریکایی•از•خاک•این•کشور•را•تصویب•کرد•و•دولت•
را•به•تدوین•ساز•و•کار•الزم•برای•اجرای•این•طرح•

کرد. ملزم•
واشنگتن•در•راستای•اعمال•فشار•بر•بغداد•و•منصرف•
کردن•آن•از•تصمیم•اخراج•نظامیان•آمریکایی•ابتدا•
تالش•کرد•با•تحریک•احزاب•سیاسی•کرد•و•سنی•
و•ترغیب•آنها•به•عدم•شرکت•در•نشست•پارلمان،•
مانع•تصویب•طرح•مذکور•شود•اما•پس•از•تصویب•
این•طرح،•پروژه•تشکیل•اقلیم•سنی•را•کلید•زد•و•در•
همین•راستا•نیز•چندین•نشست•در•خارج•از•عراق•با•

حمایت•ابوظبی•و•واشنگتن•برگزار•شد.
پس•از•آن،•منابع•خبری•در•گزارش•هایی•از•تالش•ها•
برای• امارات• و• سعودی• دولت• هزینه•کردهای• و•
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تجزیه•عراق•و•تشکیل•منطقه•سنی•نشین•به•مثابه•
کردستان•پرده•برداشتند•و•از•برگزاری•سه•نشست•
محرمانه•در•راستای•اجرای•پروژه•ایجاد•اقلیم•سنی•
در•عراق•در•خارج•از•این•کشور•با•حضور•شماری•از•
شخصیت•های•سیاسی•و•اقتصادی•عراق•و•مقامات•
عالی•رتبه•کشورهای•عربی•حاشیه•خلیج•فارس•خبر•

دادند.
در•همین•چارچوب•است•که•از•تابستان•گذشته،•
آمریکا•جوانانی•از•استان•االنبار•را•به•بهانه•مبارزه•با•
داعش•تحت•آموزش•قرار•داده•است؛•اقدامی•که•دار•
االفتاء•عراق،•آن•را•رد•کرده•است•و•شیوخ•و•سران•
قبایل•و•عشایر•استان••غربی•همه•آن•را•رد•کرده•اند•
و•گفته•اند•که•حاضر•نیستند•حضور•نیروهای•نظامی•
را•بپذیرند•و•مقوله•تشکیل•اقلیم•نیز•خیانت•به•تاریخ•

عراق•است.
حال•به•نظر•می•رسد•که•آمریکا•هنوز•امیدوار•است•با•
منحرف•ساختن•مسیر•تظاهرات•های•مسالمت•آمیز•
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مردم•عراق•که•در•اعتراض•به•کمبود•خدمات•و•توزیع•
ناعادالنه•برق•و•فساد•و•بیکاری•از•سر•گرفته•شده•در•
کنار•احیای•برخی•هسته•های•خاموش•داعش،•ابقای•
خود•در•این•کشور•را•تحمیل•کند•اما•به•گفته•المال•
در•صورت•شکست•آمریکا•در•این•مسیر،•سناریوی•
دیرینه•تجزیه•عراق•و•اعالم•اقلیم•سنی•به•عنوان•یک•

اهرم•فشار•بار•دیگر•طرح•خواهد•کرد.

افزایش بیماری های روانی در میان نظامیان 
رژیم صهیونیستی

»امیربوخبوط«•نویسنده•صهیونیست•با•انتشار•مقاله•
میان• در• روانی• های• بیماری• که• کرد• اذعان• ای•

نظامیان•رژیم•صهیونیستی•شدت•گرفته•است.
وی•افزود•که•تعداد•نظامیان•صهیونیستی•که•طی•
هفته•های•اخیر•تالش•کرده•اند•به•کمک•های•روان•
ای• به•صورت•گسترده• کنند• پیدا• پزشکی•دست•

افزایش•یافته•است.



17

داد•که•گسترش• ادامه• نویسنده•صهیونیست• این•
ویروس•کرونا•باعث•شده•افسران•صهیونیست•تحت•
فشارهای•روانی•قرار•گرفته•و•نگرانی•ها•در•میان•آنها•

افزایش•یابد.
وی•نوشت•که•منابع•پزشکی•در•داخل•ارتش•رژیم•
صهیونیستی•افشا•کرده•اند•که•تعداد•نظامیانی•که•
به•کمک•های•روان•شناسی•نیاز•پیدا•کرده•اند•طی•
دوره•اخیر•افزایش•یافته•است.•این•نظامیان•در•سایه•
گسترش•ویروس•کرونا،•دچار•تنش•و•نگرانی•های•

زیادی•شده•اند.
ادامه•داد:•تنش•های•روانی•بر•روی• این•نویسنده•
نیز• پایگاه•های•آموزشی• و• ارتش• کادر•فرماندهی•
تأثیر•منفی•گذاشته•است•به•طوری•که•فرمانده•یک•
بخش•در•برابر•دیگر•فرماندهان•ناگهان•زیر•گریه•می•

زند.
تاکنون•تعداد•زیادی•از•نظامیان•رژیم•صهیونیستی•

به•ویروس•کرونا•مبتال•شده•اند.
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بی خانمانی در آمریکا؛ از قلب نیویورک تا 
خیابان های لس آنجلس

•سالمت•روانی•و•مصرف•مواد•مخدر•در•میان•بی•
باعث• ها• خانمان•
در• نگرانی• ایجاد•
است. شده• آمریکا•
اسکای• گزارش• به•
نیوز،•وجود•و•افزایش•
جمله• از• نیویورک• مختلف• مناطق• در• افراد• این•
منهتن•باعث•ایجاد•ناامنی•و•ترس•در•میان•ساکنان•

است. مناطق•شده• این•
آمریکاست•و•همین• نتیجه•سوء•مدیریت•در• این•
بحران• این• شدت• بر• روز• هر• تا• است• شده• باعث•

شود. افزوده•
بسیاری•از•افراد•ساکن•در•نیویورک•حتی•برای•رفتن•

به•مغازه•های•مواد•غذایی•ترس•و•واهمه•دارند.
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خیابان•های• در• عادی• مردم• به• حمله• تازگی• به•
نیویورک•افزایش•یافته•است؛•همین•موضوع•باعث•
نیویورک• در• کارها• و• برخی•کسب• کاهش•درآمد•

است. شده•
از•طرفی•همه•گیری•ویروس•کرونا•باعث•شده•تا•
برخی•کسب•و•کارها•در•نیویورک•از•زمان•آغاز•شیوع•

این•ویروس•تاکنون•نتوانند•بازگشایی•کنند.
این•عوامل•در•کنار•هم•باعث•کاهش•شدید•ورود•
گردشگران•به•این•شهر•و•به•تبع•آن•کاهش•درآمد•

این•شهر•شده•است.
در•مناطق•و•شهرهای•دیگر•آمریکا•هم•وضعیت•به•

همین•گونه•است.
به•طور•مثال•در•لس•آنجلس•نیز•همین•وضعیت•
حاکم•است،•به•طوری•که•بسیاری•از•بی•خانمان•ها•
در•این•شهر•در•کانتینرهای•باری•زندگی•می•کنند.
بر•اساس•آمارها•در•لس•آنجلس•بیش•از•66•هزار•بی•

خانمان•وجود•دارد.
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شیوع• دلیل• به• حاضر• حال• شرایط• در• افراد• این•
ویروس•کرونا•در•وضعیت•وخیم•و•خطرناکی•زندگی•

می•کنند.

وزیراطالع•رسانی•سودان:

برای عادی سازی روابط با اسرائیل تحت فشار 

زیادی هستیم
»فیصل•محمد•صالح«•وزیر•اطالع•رسانی•سودان•
در•گفت•وگو•با•شبکه•
جزئیاتی• الجزیره•
سازش• روند• درباره•
رژیم• با• کشور• این•
فاش• صهیونیستی•

کرد.
به•گزارش•صفحه•توئیتری•»الجزیره•مباشر«،•وزیر•
اطالع•رسانی•سودان•در•این•خصوص•گفت:•»برای•

سازش•با•اسرائیل•تحت•فشار•زیادی•هستیم«.
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فیصل•محمد•صالح•در•ادامه•گفت:•»در•مقایسه•با•
سودی•که•از•برداشته•شدن•نام•سودان•از•فهرست•
شد،• خواهد• عائدمان• تروریسم• حامی• کشورهای•
آنچه•به•واشنگتن•ارائه•خواهیم•کرد•ارزشی•چندانی•

ندارد«.
صالح•ادامه•داد:•»تمام•احتماالت•در•خصوص•تحویل•
مطرح• کیفری• بین•المللی• دیوان• به• البشیر• عمر•

است«.
این•اظهارات•درست•پس•از•آن•است•که•»دونالد•
با•سودان• توافق• از• آمریکا• ترامپ«•رئیس•جمهور•
برای•خارج•کردن•این•کشور•از•فهرست•موسوم•به•

برداشت. پرده• دولتی«• تروریسم• »حامیان•
سودان•از•بیش•از•یک•سال•پیش•در•تالش•است•از•
فهرست•سیاه•وزارت•خارجه•آمریکا•برای•کشورهایی•
خوانده• دولتی«• تروریسم• »حامیان• اصطالحاً• که•

می•شوند،•خارج•شود.
دولت•آمریکا•با•قرار•دادن•سودان•در•این•فهرست•از•
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سه•دهه•پیش•موجب•قطع•ارتباط•نظام•مالی•سودان•
با•بانک•های•جهانی•شده•است.

ابوظبی• در• پیش• روز• چند• که• گفت•وگوهایی• در•
برگزار• سودان• و• آمریکا• مذاکره•کنندگان• میان•
شده•بود،•طرف•آمریکایی•یکی•از•شرایط•خروج•از•
فهرست•سیاه•مذکور•را•عادی•سازی•روابط•با•رژیم•

بود. کرده• اعالم• صهیونیستی•

مخالفت پارلمان عراق با خروج حشدالشعبی 
از شمال کشور

کمیسیون•امنیت•و•دفاع•پارلمان•عراق،•مخالفت•خود•
نیروهای• خروج• با•
الحشد• و• ارتش•
شهرهای• از• الشعبی•
استان•صالح•الدین•را•
اعالم•و•تاکید•کرد•که•
این•امر•به•توانایی•وزارت•کشور•در•داشتن•پرونده•
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است. مربوط• امنیتی•
»محمد•رضا«•رئیس•کمیسیون•امنیت•و•دفاع•پارلمان•
عراق•طی•یک•کنفرانس•خبری•با•حضور•شماری•از•
اعضای•این•کمیسیون•در•استان•صالح•الدین•تصریح•
کرد:•کمیسیون•امنیت•و•دفاع•پارلمان•عراق•اقدامات•
و•تدابیر•اتخاذی•»مصطفی•الکاظمی«•نخست•وزیر•
شهرستان• در• »الفرحاتیه«• ناحیه• حادثه• درباره•
»بلد«•را•پیگیری•می•کند•و•از•خانواده•های•قربانیان•
می•خواهد•که•به•گزارش•های•آنها•و•نتایج•تحقیقات•

درباره•این•حادثه•گوش•دهند.
به•نوشته•»موازین•نیوز«،•وی•افزود:•الکاظمی•دستور•
اعزام•یک•هنگ•از•لشکر•نُه•پیاده•نظام•به•الفرحاتیه•
را•صادر•کرد•تا•امنیت•در•این•منطقه•را•حفظ•و•از•
ساکنان•آن•حمایت•کنند.•نمی•توان•یگان•های•ارتش•
و•تیپ•های•الحشد•الشعبی•را•از•استان•صالح•الدین•
بیرون•کرد.•تمامی•این•نیروها•در•آزادسازی•مناطق•
مشارکت• داعش• دست• از• صالح•الدین• مختلف•
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داشتند.
نخست•وزیر•عراق•ادامه•داد:•اخراج•نیروهای•ارتش•
و•الحشدالشعبی•و•مبارزه•با•تروریسم•از•شهرها•و•
تسلیم•پرونده•امنیتی•به•پلیس•فدرال•و•دولت•محلی•
به•توانایی•وزارت•کشور•در•تحویل•پرونده•امنیتی•در•
تمامی•استان•ها•و•نه•تنها•صالح•الدین•بستگی•دارد.
صبح•شنبه•گذشته،•فرماندهی•پلیس•استان•صالح•
ربوده• از• بیانیه•ای• با•صدور• الدین•در•شمال•عراق•
شدن•12•غیر•نظامی•از•اهالی•منطقه•»الفرحاتیه«•
واقع•در•شهرستان•»بلد«•در•جنوب•این•استان،•از•

سوی•یک•گروه•مسلح•ناشناس•خبر•داد.
پس•از•آن•اعالم•شد•که•اجساد•هشت•نفر•از•این•
ربوده•شدگان•پیدا•شده•که•همگی•با•شلیک•گلوله•
جان•خود•را•از•دست•داده•اند•و•سرنوشت•چهار•نفر•

دیگر•هنوز•مشخص•نیست.•
در•پی•حادثه•الفرحاتیه،••»عمار•جبر•خلیل«•استاندار•
به• اضطراری• نامه• ارسال•یک• عراق،با• صالح•الدین•
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دفتر•فرماندهی•کل•نیروهای•مسلح•کشور•خواستار•
شد.• حادثه• این• درباره• فوری• تحقیقات• انجام•
نمایندگان•و•شخصیت•های•سیاسی•این•استان•نیز•
در•بیانیه•ای•مشترک•خواستار•توقف•چنین•حمالتی•

در•صالح•الدین•شدند.
نیز•دیروز•در•راس•یک•هیأت• نخست•وزیر•عراق•
امنیتی•و•نظامی•عازم•صالح•الدین•شد•تا•از•نزدیک•
در•جریان•جزئیات•این•پرونده•قرار•گیرد•و•دستوراتی•

نیز•در•این•باره•صادر•کرد.
در•این•میان•برخی،•در•اقدامی•سازمان•دهی•شده•
این•حمله•تروریستی•را•به•الحشد•الشعبی•مرتبط•
کردند•به•همین•دلیل•نیز•»قاسم•الکریطی«•مسئول•
عملیاتی•تیپ•۴1•الحشد•الشعبی،•مستقر•در•استان•
صالح•الدین•در•یک•گفت•وگوی•تلویزیونی•ابعادی•از•

جنایت•الفرحاتیه•را•روشن•ساخت.
وی•در•گفت•وگو•با•شبکه•»العهد«•تصریح•کرد•که•
الحشدالشعبی•با•اتهاماتی•سازمان•دهی•شده•مواجه•
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این• عامدانه• مغرض،• رسانه•های• برخی• و• است•
سازمان•را•هدف•قرار•می•دهند.•اتهام•زنی•به•الحشد•
درباره•جنایت•اخیر•در•استان•صالح•الدین•بی•اساس•
و•باطل•است.•نیروهای•الحشد•در•الفرحاتیه•حضور•
ندارند•و•این•منطقه•یک•منطقه•آزاد•میان•یگان•های•
میان• این• در• نیز• داعش• است.• امنیتی• و• نظامی•
همکاری• الحشدالشعبی• با• که• را• کسانی• تمامی•

پاکسازی•می•کند. دارند،•
وی•تاکید•کرد•که•حمله•الفرحاتیه•کار•داعش•بوده•و•
دلیل•آنکه•داعش•توانسته•به•این•منطقه•حمله•کند،•
وجود•اختالل•و•عدم•توازن•در•نحوه•استقرار•نیروها•
بود.•الفرحاتیه•یک•منطقه•ناهموار•به•شمار•می•آید•
و•داعش•از•آن•برای•انجام•حمالت•چریکی•استفاده•

می•کند.
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عمار•حکیم

 عراق به هیچ عنوان با رژیم صیهونیستی سازش 

نخواهد کرد
»سید•عمار•حکیم«،•رهبر•جریان•حکمت•ملی•عراق•
در• عراقیون• ائتالف• و•
دیدار•با•جمعی•از•شیوخ•
برجسته• چهره•های• و•
عراق• سراسر• عشایر•
اظهار•داشت:•بغداد•به•هیچ•عنوان•بخشی•از•سیاست•
عادی•سازی•روابط•با•رژیم•صهیونیستی•نخواهد•بود.
وی•تاکید•کرد:•حل•و•فصل•گرفتاری•های•عراق•در•
گرو•حل•سلسله•حلقه•های•متصلی•است•که•از•حلقه•
سیاسی•آغاز•می•شود•چرا•که•ثبات•سیاسی•دروازه•
ثبات•امنیتی•است•و•ثبات•امنیتی•راه•دستیابی•به•
ثبات•اقتصادی•به•شمار•می•رود•و•از•رهگذر•تحقق•این•
مقوله•ها،•مردم•به•کشورشان•و•ساختار•سیاسی•اش•
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عالقه•مند•می•شوند.
رهبر•جریان•حکمت•ملی•عراق•درباره•انتخابات•آتی•
تصریح•کرد:•انتخابات•پیش•رو•بسیار•مهم•است•و•
شیوخ•و•بزرگان•عشایر•باید•مردم•را•به•حضور•در•
آن•تشویق•کنند•و•از•تغییرات•به•وجود•آمده•نظیر•
انتخابیه• حوزه•های• انتخابات،• جدید• کمیساریای•
متعدد•و•نامزدی•فردمحور•بر•اساس•کسب•بیشترین•
برای•مرحله• را• افراد•شایسته• و• استفاده•کنند• آرا•
آتی•انتخاب•کنند،•همچنین•قانون•انتخابات•مجال•
گسترده•ای•را•برای•حضور•عادالنه•همه•مناطق•در•

پارلمان•فراهم•کرده•است.
حکیم•در•پایان•مجددا•مخالفت•خود•را•با•سیاست•های•
عادی•سازی•روابط•با•اسرائیل•اعالم•کرد•و•افزود•که•
حق•مردم•فلسطین•با•گذشت•زمان•ساقط•نمی•شود•
و•عراق•به•هیچ•عنوان•بخشی•از•سیاست•عادی•سازی•

نخواهد•بود.
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صدور•حکم•برای•26۵0•اسیر•فلسطینی؛

 ۵۴۴ نفر به حبس ابد محکوم شده اند
»عبدالناصر•فروانه«•مسؤول•رسیدگی•به•امور•اسرا•
و•آزادگان•فلسطینی•
اعالم•کرد،•بر•اساس•
از• آمار• جدیدترین•
اداره•امور•زندان•های•
فلسطینی• اسیر• •26۵0 برای• صهیونیستی• رژیم•
احکام•مختلف•صادر•شده•و•۵۴۴•نفر•آنها•به•حبس•

ابد•محکوم•شده•اند.
•وی•افزود،•در•بین•اسرایی•که•برای•آنها•حکم•صادر•
شده•۵9•کودک•نیز•وجود•دارند•که•۵۵•نفر•آنها•16•

تا•18•ساله•و•۴•نفر•آنها•1۴•تا•16•ساله•هستند.
فروانه•تصریح•کرد،•برای•1۵01•نفر•از•اسرا•حبس•
تا•1۵• نفر•حبس•10• برای•173• باالی•10•سال،•
سال،•برای•290•نفر•حبس•1۵•تا•20•سال،•برای•
۴9۴•نفر•حبس•بیش•از•20•سال•و•کمتر•از•حبس•
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ابد•و•برای•باقی•آنها•یعنی•۵۴۴•نفر•یک•یا•چند•بار•
حبس•ابد•صادر•شده•است.

وی•ادامه•داد،•11۴9•اسیر•هم•هستند•که•به•حبس•
کمتر•از•10•سال•محکوم•شده•اند،•792•اسیر•حبس•
3•ماهه•یا•کمتر•از•۵•سال•دارند•و•3۵7•اسیر•به•

حبس•۵•تا•10•ساله•محکوم•شده•اند.
رژیم• زندان•های• در• فلسطینی• اسرای• تعدادی•
صهیونیستی•۴۴00•اسیر•است•که•در•میان•آنها•38•
اسیر•زن،•1۵۵•کودک•و•3۵0•نفر•بازداشت•موقت•

دارند. وجود•

رکورد شهرک سازی در فلسطین اشغالی زده 
شد

سازمان•آزادیبخش•فلسطین•ضمن•اعالم•موافقت•
رژیم•صهیونیستی•با•ساخت•بیش•از•12•هزار•واحد•
صهیونیست•نشین•از•ابتدای•سال•جاری•میالدی•تا•
کنون•گفت،•این•رقم•از•2012•تا•کنون•بی•سابقه•
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بوده•است.
سازمان•آزادیبخش•فلسطین•»ساف«•اعالم•کرد،•رژیم•
صهیونیستی•از•آغاز•سال•جاری•میالدی•)2020(•تا•
کنون•با•ساخت•12.1۵9•واحد•صهیونیست•نشین•
موافقت•کرده•و•این•رقم•از•سال•2012•تا•کنون•بی•

سابقه•بوده•است.
بر•اساس•گزارش•»القدس•العربی«،•»دفتر•ملی•دفاع•
به• وابسته• با•شهرک•سازی«• مقابله• و• سرزمین• از•
ساف•ضمن•اعالم•این•موضوع•افزود،•مقامات•رژیم•
صهیونیستی•تنها•در•پنجشنبه•گذشته•با•ساخت•
کرانه• واحد•صهیونیست•نشین•در•سرتاسر• •3212

باختری•موافقت•کرده•اند.
در•ادامه•این•گزارش•آمده،•این•موافقت•تنها•یک•ماه•
پس•از•امضای•توافق•سازش•میان•امارات•و•بحرین•
با•رژیم•صهیونیستی•در•نیمه•ماه•سپتامبر•صورت•

می•گیرد.
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بولتون: راهبرد ما در قبال ایران نتایج مثبتی 
به همراه نداشته

»•جان•بولتون«،•مشاور•امنیت•ملی•سابق•آمریکا•
ترامپ«،• »دونالد• دولت• راهبرد• کرده• اذعان•
رئیس•جمهور•آمریکا•در•قبال•ایران•به•نتایج•مثبتی•

است. نشده• ختم•
بولتون•پس•از•بیان•اینکه•آمریکا•نسبت•به•۴•سال•
پیش•امن•تر•نشده•در•توضیح•درباره•دالیل•آن•گفت:•
روی• پیش• اصلی• تهدید• دو• راهبری،• سطح• »در•
ایاالت•متحده•هستند:•یکی•چین•و•دیگری•روسیه•
که•به•خاطر•قابلیت•هایشان•در•زمینه•هسته•ای•و•

مسائل•دیگر•تهدید•محسوب•می•شوند.«
مشاور•امنیت•ملی•سابق•آمریکا•گفت:•»درباره•هر•

دوی•این•کشورها•ما•هیچ•راهبردی•نداریم.
•بولتون•تصریح•کرد:•»این•مسئله•مصداق•های•دیگر•
هم•دارد.•مثاًل•راهبرد•ما•برای•منع•اشاعه•]سالح•های•
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هسته•ای[•در•قبال•ایران•و•کره•شمالی•در•هیچ•یک•
از•این•دو•مورد•نتایج•مثبت•به•همراه•نداشته•است.•
تهدید•تروریسم•بین•المللی•نه•تنها•پابرجاست،•بلکه•
با•توافق•رئیس•جمهور•با•طالبان•ممکن•است•طالبان•
را•به•قدرت•برگرداند.•فکر•می•کنم•ما•داریم•در•این•
مشکالتی• اینها• همه• برمی•گردیم.• عقب• به• حوزه•
تصادفی• تصمیم•گیری•های• دلیل• به• که• هستند•

رئیس•جمهور•ایجاد•شده•اند.«
دولت•آمریکا•بعد•از•خروج•از•»برنامه•جامع•اقدام•
از•سر• ایران•را• یا•برجام•تحریم•ها•علیه• مشترک«•
گرفته•و•به•سیاست•هایی•تحریک•آمیز•علیه•ایران،•
از•جمله•ترور•سردار•قاسم•سلیمانی،•فرمانده•نیروی•
آورده• روی• اسالمی• انقالب• پاسداران• سپاه• قدس•

است.
ترامپ••وعده•داده•بود•با•خروج•از•برجام•و•پیگیری•
سیاست•موسوم•به•»کارزار•فشار•حداکثری«•ایران•را•
به•حضور•پای•میز•مذاکره•برای•رسیدن•به•»توافقی•
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بهتر«•-به•زعم•او-•مجاب•خواهد•کرد.
در•حالی•که•بیش•از•2•سال•از•این•وعده•می•گذرد•
دولت•آمریکا•در•تحقق•این•هدف•ناکام•مانده•و•به•
همین•دلیل•ترامپ•به•خصوص•در•آستانه•انتخابات•
گروه•های• سوی• از• نوامبر• ماه• ریاست•جمهوری•
مختلف•در•آمریکا•آماج•انتقادات•قرار•گرفته•است.
قبال• راهبرد•در• نداشتن• به• را• او• ترامپ• منتقدان•
ایران،•تشدید•بی•مورد•تنش•ها•با•این•کشور•و•جدا•
از•متحدانش•متهم•کرده•اند. کردن•مسیر•آمریکا•


