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  بیانیه علمای بحرین علیه اهانت روزنامه سعودی به آیت اهلل سیستانی 
علمای بحرین با صدور بیانیه ای، اهانت روزنامه الشرق االوسط به آیت اهلل سید 
علی سیستانی مرجعیت عالی شیعیان در عراق را به شدت محکوم کردند.  
در بخشی از این بیانیه آمده است: » فتوای جهاد ایشان علیه غده شرارتی به 
نام داعش است که پیکره بشریت را تهدید می نماید، دلیلی کافی برای عدم 
تبعیت از نقشه های خارجی و شیطانی است. این فتوا عراق را در مقابل پروژه 
امریکایی-صهیونیستی در خاورمیانه مبنی بر تجزیه عراق حفظ کرد و کرامت 

مردم عراق ، شیعه و سنی، عرب و عجم و کرد و ایزدی را حفظ کرد.«
-----------------------------------------------------

   سفیر امریکا نخست وزیر لبنان را تهدید کرده است
روزنامه االخبار نوش��ت که دروتی شیا، س��فیر امریکا در لبنان از طریق 
دوستان مشترک، پیام های شدید اللحنی را برای حسان دیاب، نخست وزیر 
لبنان فرستاده و در این پیام    ها او را به اجرای دستورکارهای حزب اهلل در 
دولت متهم کرده است.  منابع آگاه می گویند که بعد از اطالعاتی مبنی بر 
اینکه ممکن است لبنان در عرصه اقتصادی روی باز به عراق نشان دهد و 
سرمایه گذاری های چین را بپذیرد، شدت این پیام    ها بیشتر شده است. 

دیاب پیام های شیا را نادیده گرفته و به آنها جواب نمی دهد. 
-----------------------------------------------------

  ادعای اختالس 418 میلیون دالری نواز شریف 
یک نویس��نده امریکایی در کتاب خود به اختالس 418 میلیون دالری 
نخست وزیر اسبق پاکستان اشاره کرده است.  ریموند بیکر، نویسنده کتاب 
»پاشنه آشیل سرمایه داری: پول کثیف و چگونگی احیای نظام بازار آزاد « 
مدعی شد که نواز شریف 418 میلیون دالر اختالس کرده است. به نوشته 
وی، نواز شریف از طریق عدم بازپرداخت برخی وام    ها و نیز فرار مالیاتی در 
برخی شرکت های فعال فراساحلی که به نام وی در انگلستان و ایسلند ثبت 

شده به جمع آوری ثروت هنگفتی پرداخته است. 
-----------------------------------------------------

  بازجویی از عمر البشیر
یک منبع آگاه در دادستانی کل سودان گفت که عمر البشیر روز یک   شنبه 
برای انجام تحقیقات از او درباره اعدام افسران مربوط به سه دهه قبل، در 
دادستانی حضور یافت.  شبکه الجزیره به نقل از هاشم الجعلی، عضو هیئت 
دفاع از البشیر گفت که جلسه بازجویی مربوط به کودتای رمضان 1۹۹۰ 
و اعدام شماری از افسرانی بود که در این کودتا مشارکت داشتند. هیئت 
دفاع از احضاریه البشیر به دادستانی مطلع نبود لذا البشیر نتوانست پیش 

از حضور در دادستانی با وکالی خود مشورت کند. 
-----------------------------------------------------

   54درصد  اسکاتلندی    ها حامی استقالل هستند
بر اساس یک نظرسنجی جدید، اکثر اسکاتلندی    ها در حال حاضر حامی 
استقالل اسکاتلند هستند و میزان حمایت از جدایی اسکاتلند از بریتانیا برای 
ششمین ماه پیاپی همچنان باالست که طوالنی    ترین دوره ثبت شده محسوب 
می شود.  نظرسنجی پایگاه پنل بیس که یک   شنبه در روزنامه ساندی تایمز 
منتشر ش��د، میزان رأی » آری « در یک رفراندوم اس��تقالل را ۵4 درصد و 
میزان رأی»خیر « را 4۶ درصد برآورد کرده است. این نخستین بار در تاریخ 
نظرسنجی هاست که رأی » آری « برای یک مدت طوالنی باالتر مانده است. 
-----------------------------------------------------

   تظاهرات در بلژیک علیه ممنوعیت حجاب در دانشگاه ها
حدود هزار نفر علیه حکم دادگاه قانون اساسی بلژیک که ممنوعیت استفاده 
از حجاب در تحصیالت عالیه را صادر کرده بود، اعتراض کرده و برای دفاع 
از حق اس��تفاده از حجاب ب��ه خیابان    ها آمدند.  به گ��زارش خبرگزاری 
آناتولی، این اعتراض حکم اخیر دادگاه قانون اساسی را هدف قرار داد که 
به ممنوعیت نمادهای مذهبی در تحصیالت عالیه مجوز می دهد. عمده 

معترضان را زنان جوان تشکیل می دادند.
-----------------------------------------------------
   موضع گیری سرکنسول امریکا علیه قانون امنیت ملی هنگ کنگ 
در ادامه تشدید فشارهای غربی    ها به چین درباره قانون امنیت ملی هنگ کنگ، 
سرکنسول واشنگتن در هنگ کنگ در اظهاراتی به پکن درباره این قانون هشدار 
داد.  به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، هانسکوم اسمیت، سرکنسول امریکا 
در هنگ کنگ، اقدام چین در تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ را تراژدی 

خواند و گفت که این قانون آزادی های اساسی هنگ کنگ را نقض می کند.

»محمود عباس « باز هوس مذاکره کرد
رئیس تش�کیالت خودگردان فلس�طین که چن�دی پیش گفته 
بود تم�ام توافقنامه    ه�ا را با رژیم صهیونیس�تی ملغ�ی می داند، 
برای مذاک�ره با این رژیم به صورت مش�روط اع�الم آمادگی کرد 
البت�ه در دیدار ب�ا صدراعظم آلم�ان. ظاه�راً اروپایی    ه�ا این بار 
این هوس را در عب�اس برانگیخته اند که به ش�رط ف�وری نبودن 
الحاق دوباره آزموده را بیازماید و دس�ت در سوراخ مذاکره کند.

به گزارش فارس، محمود عباس ، اعالم کرد، آماده مذاکره با رژیم صهیونیستی 
بر اساس قوانین بین المللی و با نظارت کمیته چهارجانبه بین المللی صلح 
)متشکل از امریکا،س��ازمان ملل، روس��یه و اتحادیه اروپا( است.  بر اساس 
گزارش روزنامه »عربی 21«، عباس در تماس تلفنی با آنگال مرکل، صدراعظم 
آلمان درباره آخرین تحوالت سیاسی به ویژه طرح رژیم صهیونیستی برای 
اشغال اراضی کرانه باختری بحث و تبادل نظر کرد.  مرکل در رایزنی تلفنی 
با عباس بر موضع آلمان در حمایت از صلح بر اس��اس راه��کار دو دولتی و 
تعهد به قوانین بین المللی و نیز نشستن بر سر میز مذاکره تأکید کرد.  رژیم 
صهیونیستی قصد اشغال رسمی دره اردن و تمام شهرک های صهیونیستی 
در کرانه باختری را دارد که حدود 3۰ درصد از مساحت این منطقه را تشکیل 
می دهد.  عباس پیش تر گفته بود تمام توافقنامه    ها با رژیم صهیونیستی به 
دلیل قصد این رژیم برای اش��غالگری جدید در کرانه باختری ملغی است.  
مذاکرات سازش میان تشکیالت خودگردان و رژیم صهیونیستی به دلیل 
مخالفت رژیم صهیونیستی با توقف شهرک سازی و آزادی اسرای قدیمی 

فلسطینی متوقف شد و تاکنون از سر گرفته نشده است. 
  امید به اروپایی   ها 

گابی اشکنازی، وزیر خارجه رژیم صهیونیس��تی در گفت وگو با رادیو 
»ریشت بیت « گفت که وی با بیش از 3۰ وزیر خارجه اروپا صحبت کرده 
و مالحظات آنها را در مورد طرح الحاق شنیده است. لذا در زمان اجرای 
این طرح، مالحظات وزرای خارجه اروپای��ی را مد نظر قرار خواهد داد.  
اشکنازی مدعی شد که با حمایت او، طرح معامله قرن به فلسطینیان 
چیزی شبیه دولت می دهد و او تالش کرده است 3 میلیون فلسطینی 
س��اکن کرانه باختری از احتمال الحاق نجات یابند.  وی افزود: »طرح 
الحاق فردا یا پس فردا اجرا نخواهد شد و من نمی دانم که اجرا خواهد شد 
یا خیر اما وزارتخانه من آمادگی انجام اقدامات آینده را دارد«. از سوی 
دیگر ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه در پیامی به صائب عریقات، 
دبیرکل کمیته اجرایی س��ازمان آزادیبخش فلسطین )ساف( با تأکید 
بر تعهد فرانس��ه به راه حل دو کشوری مدعی ش��ده است که کشورش 
همچنان به فعالیتش در برابر هرگونه اقدامی که موجب تضعیف شرایط از 
سرگیری مذاکرات شود و به ویژه سیاست شهرک سازی، ادامه می دهد. 

 بولتون: ترامپ بیشتر کارش
تماشای تلویزیون است

دونال�د  گف�ت  کاخ س�فید  مل�ی س�ابق  امنی�ت  مش�اور 
تلویزی�ون  تماش�ای  ب�ه  امری�کا  رئیس جمه�ور  ترام�پ، 
ب�ا مش�اورانش توج�ه دارد.  از گذران�دن وق�ت  بیش�تر 
به گزارش فارس، جان بولت��ون که به تازگی کت��اب خاطرات دوران 
حضورش در کاخ س��فید ب��رای دونالد ترامپ دردسرس��از ش��ده، در 
مصاحبه ای جدید درب��اره وقت گذرانی رئیس جمه��ور امریکا مقابل 
تلویزیون گفت. به گزارش پای��گاه خبری »هیل«، بولتون در مصاحبه 
با یکی از برنامه های شبکه امریکایی »سی بی اس « گفت: فکر کنم اگر 
کسی میزان زمانی که وی واقعاً در دفتر بیضی )دفتر کار ترامپ( و زمانی 
را که در اتاق غذاخوری  خصوصی اش )جایی که به گفته بولتون ترامپ 
در آن اخبار تلویزیون را تماش��ا می کند( می گذراند اندازه بگیرد، آمار 
جالبی به دست بیاید. بولتون در بخشی دیگر از این گفت وگو، از دادن 
پاسخ واضح به این پرس��ش که آیا با اطالعاتی مبنی بر اینکه مقامات 
روسیه به نیروهای وابس��ته به طالبان برای کشتن نظامیان امریکایی 
حاضر در افغانس��تان پاداش می دهند، روبه رو شده بود یا خیر، سر باز 
زد. وی گفت: درباره چیز    هایی که از طریق اطالعات دریافتی می دانم یا 
نمی دانم اظهارنظر نخواهم کرد. در مصاحبه های بی شماری که انجام 
داده ام، گفته ام که قصد ندارم اطالعات طبقه بندی شده را فاش کنم. این 
مسئله ای است که از قبل هم در خصوص آن با رئیس جمهور که تالش 

می کند از این طریق، کتابم را سرکوب کند، در جدال هستم.
 شبکه خبری سی ان ان روز یکشنبه گزارش داد رئیس جمهور امریکا 
برای بازی گلف به ایالت ویرجینیا سفر کرده است. خبرنگار این شبکه 
که در پیامی توئیتری این مطلب را عنوان می کرد، نوشت این سیصد و 
شصت و ششمین بار در دوران ریاست جمهوری ترامپ است که وی به 
یکی از امالک خصوصی خود می رود که در این بین 274 بار آن سفر به 
یکی از زمین های گلف وی بوده است. این خبرنگار در ادامه اضافه کرد: 
»این بدان معناست که ترامپ تاکنون بیش از یک سال از دوران ریاست 
جمهوری خود را در یکی از امالک خصوصی سپری کرده است.« سفر 
وی به زمین گل��ف در ویرجینیا در حالی صورت می گیرد که ش��یوع 
ویروس کرونا در امریکا بار دیگر اوج گرفته است. طبق جدید    ترین آمار و 
ارقام دانشگاه »جانز هاپکینز«، در 24 ساعت گذشته، مجموع قربانیان 
ویروس کرونا در ایاالت متحده امریکا به 12۹ هزار و ۹4۶ نفر رس��ید. 
این آمار و ارقام همچنین نشان می دهد که در شبانه روز گذشته شمار 
کلی مبتالیان به ویروس کرونا در ایاالت متحده امریکا به 2میلیون و 

888 هزار و ۵8۵ نفر افزایش یافت.

زمزمه عراقی     ها برای سؤال از الکاظمی
چهره های سیاسی    گزارش  یک
در عراق با استناد 
به تش�دید تحرکات امریکا و ترکی�ه در خاک 
کشورش�ان، به خصوص بعد از آزمایش سامانه 
دف�اع پدافندی در س�فارت امری�کا در بغداد، 
خواستار پاسخگویی نخست وزیر عراق شده اند. 
بعدازظهر      شنبه گذش��ته، بنابر اعالم رسانه های 
عراقی سفارت امریکا در بغداد اقدام به راه اندازی 
و آزمایش س��امانه دفاع هوایی در منطقه س��بز 
بغداد کرده که منطقه ای دیپلماتیک محس��وب 
می شود. این اقدام امریکایی     ها اعتراض طیف      ها و 
گروه های عراقی را با هشتگ »قاعده_مو_سفاره« 
به معنای )سفارت نیست پایگاه نظامی است( به 
دنبال داشت. این در حالی است که ترکیه نیز، دو 
عملیات نظامی را در شمال عراق با هدف نابودی 
عناص��ر پ.ک.ک، یکی از 14 ژوئن ب��ا نام پنجه 
عقاب و دیگری از 17 ژوئن با نام پنجه ببر اجرایی 
کرده که این اق��دام نیز اعتراض ش��دید دولت و 

مقامات عراقی را به دنبال داشته است. 
ائتالف الفتح به ریاست هادی العامری از ریاست 
پارلمان عراق خواس��ته که پارلمان طی روزهای 
آتی برای بررسی س��ه پرونده امنیت، بهداشت و 
اقتصاد، میزبان مصطفی الکاظمی باش��د. فاضل 
جابر، نماینده این ائتالف هم گفته که ممکن است 
جلسه حضور الکاظمی در پارلمان به دلیل عدم 
موفقیت وی در چند پرونده به جلسه استیضاح 
تبدیل ش��ود. از طرفی دیگر، جاس��م البخاتی، 
نماینده جریان حکمت ملی عراق در پارلمان این 
کشور نیز از دیدار قریب الوقوع با الکاظمی و تهیه 
فهرستی از سؤاالت برای پرسش از وی خبر داد. 
البخاتی گفت : »اعضای��ی از پارلمان با الکاظمی 
دیدار خواهند کرد و به همین منظور 14 س��ؤال 
برای پرسش از وی طرح شده است. این سؤاالت 

درباره طرح     ها و خدمات و ارتش است.«
  تجاوز امریکا در پی ضعف دولت

مهدی تقی آمرلی، عضو کمیسیون امنیت و دفاع 
با اشاره به اقدام اخیر امریکایی     ها گفت که پارلمان 
عراق، تجاوزات امریکا به ویژه استقرار یک سامانه 
پدافندی امریکایی در داخل منطقه سبز را نقض 
فاحش حاکمیت عراق می داند و این کش��ور در 
تالش است که عراق را به صحنه درگیری تبدیل 
کند و طرف های سیاس��ی زیادی نیز در پی این 
درگیری هستند ولی نخست وزیر باید فوراً مداخله 

کند. میثاق ابراهیم، عضو ائتالف الفتح نیز اقدام 
س��فارت امریکا در تمرین نظامی در منطقه سبز 
بدون اط��الع دولت عراق را نش��انه ضعف دولت 

مصطفی الکاظمی و تحقیر آن دانست. 
این عضو پارلمان عراق در این مورد گفت: »اینکه 
سفارت امریکا در نزدیکی کاخ نخست وزیری عراق 
اقدام به برگزاری یک تمرین نظامی می کند، نشانه 
ضعف دولت الکاظمی است و پارلمان باید اقدامات 
تحریک  آمیز امریکا را در اسرع وقت مورد بررسی 
قرار دهد، زیرا چیزی است که سکوت در برابرش 

جایز نیست.«
یک مقام امنیت��ی عراق هم روز      ش��نبه گفت که 
نیروهای امریکایی با انج��ام تمرین     ها و آزمایش 
نظامی در منطقه سبز موجب ایجاد ترس و وحشت 
در میان ش��هروندان و نیروهای امنیتی ش��دند. 
همچنین عامر الفای��ز، عضو کمیس��یون روابط 
خارجی پارلمان همچنین تأکید کرد که دولت در 

قبال نقض حاکمیت عراق توسط امریکا باید موضع 
صریح و قاطعی اتخاذ کند و سکوت نکند. 

سالم الشمری، نماینده ائتالف سائرون در انتقادی 
س��خت از موضع گیری دولت در قبال امریکایی     ها 
گفت که امریکا به خاطر ضع��ف دولتمردان عراقی 
در تصمیم گیری، به تجاوزات خود ادامه می دهد و 
این رفتار مسئوالن عراقی باعث شده که امریکا در 
رفتارهای خود، هیچ احترامی برای بغداد قائل نباشد. 
وی بر این نکته نیز تأکید کرد که اقدامات امریکا علیه 
عراق، پس از مذاکرات واشنگتن- بغداد افزایش یافته 
و این نش��ان می دهد که امریکا در تعامل با عراق به 

عنوان یک حکومت مستقل، جدی نیست. 
  آسمان و زمین عراق محل جوالن امریکا نیست

فاضل الفتالوی، عضو ائتالف الفتح در گفت وگو 
با پایگاه خبری المعلوم��ه دولت را ملزم به اظهار 
مواضع خود و محکوم کردن این اقدام تحریک  آمیز 
امریکا دانست و گفت: »حفاظت از سفارتخانه     ها 

مسئولیت وزارت کشور و دولت عراق است و هیچ 
س��فارتخانه ای حق برخورداری از س��امانه دفاع 
هوایی را ندارد.«  وی با اعالم اینکه آسمان و زمین 
عراق، میدان آزمایش ظرفیت های نظامی امریکا 
نیس��ت، تأکید کرد: »ائتالف الفتح هرگز اجازه 
تکرار این اقدامات تحریک  آمیز از س��وی امریکا 
را نخواهد داد و دولت هم باید در قبال این قضیه 
موضع بگیرد، زیرا آس��مان و خاک عراق عرصه 
آزمایش ظرفیت های نظامی امریکا و سامانه های 
دف��اع هوای��ی آن نیس��ت«. منص��ور البعیجی، 
نماینده پارلمان عراق عالوه بر اشاره به اقدامات 
امریکایی ها، تحرکات ترکیه در خاک عراق را نیز 
هدف انتقاد قرار داد و سکوت دولت عراق در برابر 
اقدام ترکیه در اش��غال اراضی این کشور و نقض 
حریم هوایی عراق از سوی امریکایی     ها را شرم آور 
دانست و خواس��تار برگزاری نشست فوق العاده 

پارلمان برای بررسی این موارد شد.

حضور ناخوانده ناوگان ه�ای امریکای�ی در گرماگرم رزمایش 
پن�ج روزه چینی   ه�ا در دری�ای جنوب�ی ، باعث ش�ده ارتش 
چین به طور کامل اوض�اع دریای جنوبی چی�ن را زیر ذره بین 
بگیرد. »گلوب�ال تایمز « ارگان نیمه رس�می چینی   ه�ا از قول 
مقامات مطلع نوش�ته که دریای جنوبی چی�ن کاماًل در اختیار 
ارتش چی�ن اس�ت و هرگون�ه تح�رک ناوه�ای هواپیمابر در 
منطقه از س�وی ارتش چین مجهز ب�ه ان�واع جنگ افزارهای 
ضدناوهواپیماب�ر امری�کا همچ�ون موش�ک های دانگ فنگ 
21 و 26، مش�هور ب�ه قاتل ناوه�ای هواپیمابر رصد می ش�ود. 
جمعه همین هفته بود که نیروی دریایی امری��کا در چهارمین روز 
رزمایش دریایی چین در بیانیه ای اعالم ک��رد که ناوهای هواپیمابر 
نیمیتز و رونالد ریگان را برای انجام عملیات    ها و مانور   هایی به دریای 
جنوبی چین اعزام کرد است. آدمیرال ویکوف، فرمانده ناوگروه جنگی 
به رهبری ناو هواپیمابر رونالد ریگان گفته بود:» هدف این مانور   ها و 
عملیات    ها دادن یک سیگنال واضح و غیرمبهم به شرکا و متحدان مان 
اس��ت مبنی بر اینکه ما نس��بت به ثبات و امنیت منطقه ای متعهد 

هستیم.«  برخی منابع از تشکیل جبهه ای متش��کل از امریکا، هند 
و برخی کشورهای دیگر برای مواجهه با چین خبر می دهند و گفته 
می شود رایزنی   هایی هم برای تشکیل جبهه مشترک از سوی هند، 
ژاپن، امریکا و استرالیا برای مواجهه با نیروی دریای چین در جریان 
است. این اقدام امریکا واکنش تند چینی   ها را به دنبال داشت و وزارت 

خارجه چین دیروز ضمن محکوم کردن تمرینات نظامی امریکا در 
دریای جنوبی چین گفت که واش��نگتن ناوه��ای هواپیمابر خود را 
عمداً اعزام کرده تا »قدرتش را به رخ بکشد« به گفته » ژائو لیجیان«، 
س��خنگوی وزارت خارجه چین، اقدام امریکا با هدف ایجاد شکاف 
بین دو کش��ور انجام شده است. به نوش��ته گلوبال تایمز ارگان نیمه 
رسمی دولت چین، »ژانگ جانشه « تحلیلگر ارشد مرکز مطالعاتی 
نیروی دریایی چین گفته که امریکا اغلب ناو   ها و جنگنده های خود را 
دریای جنوبی چین اعزام و به بهانه عملیات جهت آزادی دریانوردی، 
حاکمیت کشورهای منطقه را نقض می کند. امریکا عامل اصلی نظامی 
شدن دریای چین جنوبی است. » گلوبال تایمز « همچنین در توئیتی 
هشدار داد: » چین دارای مجموعه گسترده ای از سالح های ضد کشتی 
مانند دانگ فنگ 21D-DF و موشک های DF-2۶ است  که می تواند 
با آنها امریکایی    ها را هدف قرار دهد. در گزارش گلوبال تایمز نوشته 
شده: »دریای جنوبی چین کاماًل در سیطره ارتش آزادیبخش خلق 
چین است و هرگونه اقدام ناوهای هواپیمابر امریکایی در این منطقه، 

تنها به دلخواه ارتش آزادیبخش خلق چین انجام می شود.«

پکن: ناوهای امریکا زیر مگسک موشک های دانگ فنگ هستند

 پرسش های جدی 
روی میز الکاظمی

یگان هایی از سرویس ضد تروریسم عراق شامگاه پنج  شنبه 2۵ ژوئن 
به مقر تیپ 4۵ حشدالشعبی وابسته به کتائب حزب اهلل یورش بردند 
و گفته می ش��ود 14 نفر از اعض��ای این گروه را دس��تگیر کردند. این 
اتفاقی بی سابقه بود و به سرعت در رس��انه     ها منتشر شد، به خصوص 
رس��انه     هایی که خصومت آنها با جبهه مقاومت عراق بر کسی پوشیده 
نبود و گمانه زنی     هایی با عنوان رویکردی جدید در دولت عراق مطرح 
می کردند. محور ای��ن گمانه زنی     ها حول نخس��ت وزیر عراق مصطفی 
الکاظمی می چرخید، چنان که گویا او به دنبال مهار حشدالشعبی است 
و با این کار پیام خود را به این س��ازمان داده است. آن جریان با آزادی 
بازداشت شدگان خاتمه یافت اما هشداری بود به سیاستمداران عراقی 
که سمت و سوی الکاظمی به کدام جهت است و پرسش     ها در مورد او 
وقتی جدی شد که مش��اهده کردند در مقابل سه حادثه مهم واکنش 

مناسبی از خود نشان نداده است. 
نخستین حادثه مهم در همان روز    ها و با حمالت زمینی و هوایی ترکیه 
به شمال عراق اتفاق افتاد. هرچند که این حمالت اتفاق تازه ای نبود و 
آنکارا بار    ها به شمال عراق و با ادعای سرکوب نیروهای حزب کارگران 
کردستان ترکیه )پ.پ.ک( به آنجا حمله کرده بود اما زمزمه     هایی از 
ایجاد یک منطقه امن توسط ارتش ترکیه حرف تازه ای است که عماًل 
به معنای اشغال خاک عراق است. اتفاق دوم مربوط می شود به توهینی 
که روزنامه وابسته به دربار سعودی االشرق االوسط در جمعه گذشته 
به آیت اهلل سیدعلی سیستانی کرد. این توهین به سرعت باعث خشم 
عمومی در عراق ش��د و جدای از موضع گیری جریان های سیاس��ی، 
تظاهرات های مردمی نیز علیه سعودی     ها برگزار شد. اتفاق سوم اقدام 
امریکا برای استقرار سامانه ضدموشکی در منطقه سبز بغداد بود که 
با شلیک های آزمایش��ی در یکی دو روز گذشته س��عی داشت توجه 
عمومی را به این اقدام جلب کند. واکنش الکاظمی در هر س��ه مورد 
به نحوی بود که حساسیت نمایندگان پارلمان را برانگیخته تا او را در 
این زمینه و دیگر زمینه های اقتصادی، بهداشتی و خدمات دولتی به 

پارلمان احضار کنند. 
واقعیت این است که الکاظمی در مقابل هر س��ه اتفاق حتی در حد و 
اندازه نخست وزیران پیشین ظاهر نشد. پارلمان عراق در همان روز اول 
حمله ترکیه را محکوم کرد اما بیانیه الکاظمی هم خیلی دیر بود و هم 
اینکه به نحو عجیبی زبان مالیم داش��ت. واکنش الکاظمی به توهین 
سعودی االشرق االوسط آن قدر ضعیف بود که به شدت از سوی برخی 
سیاستمداران عراقی مورد انتقاد قرار گرفت و سید عالء الدین الجزائری، 
معاون دبیر کل مقاومت اس��المی نجباء، او را متهم به سستی و ضعف 
در مقابل این موضوع کرد. گفته می شود استقرار سامانه ضدموشکی با 
مجوز دولت الکاظمی بوده اما پارلمان آن را محکوم کرده و آن را نقض 
حاکمیت عراق دانسته است. این اتفاقات سریالی و واکنش نامتناسب 
الکاظمی به آنها باعث شده این سؤال مطرح شود که آیا الکاظمی برای 
حفظ استقالل و عزت عراق انتخابی درست بوده به خصوص با توجه به 
مذاکرات راهبردی بین عراق و امریکا که از 11 ژوئن شروع شده است و 
گفته می شود که الکاظمی قصد دارد در سفر آینده خود به واشنگتن این 
مذاکرات را دنبال کند. تردید    ها نسبت به شایستگی الکاظمی در این 
موضوع و مسائل دیگر آن قدر هست که نمایندگان فهرست پرسش های 
خود را آماده کرده اند و قصد دارند با کشاندن الکاظمی به پارلمان او را 

ملزم به پاسخ دادن به این پرسش     ها کنند. 
فاضل جابر، نماینده ائتالف فتح، گفته که ممکن اس��ت جلسه حضور 
الکاظمی در پارلمان به دلیل عدم موفقیت وی در چند پرونده مبدل به 
جلسه استیضاح شود. هرچند که حرف از استیضاح در حال حاضر تنها 
یک گزینه است، به خصوص با توجه به مشکالت موجود و سختی تعیین 
جایگزین برای الکاظمی، اما اگر نمایندگان پارلمان متوجه ش��وند که 
الکاظمی در انجام وظایفش به خصوص استقالل و عزت عراق در مقابل 
تجاوزات نظامی و فرهنگی امریکا و برخی کشور    ها به خطر افتاده، شاید 

این گزینه تنها گزینه آنها باشد.

سيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده

 سناتور امریکایی: 
ما و کرونا یمنی      ها را می کشیم

 سامانه های پدافندی ترکیه 
در لیبی بمباران شد

یک س�ناتور دموک�رات امریکایی ب�ا انتقاد از 
عملک�رد کش�ورش در قب�ال یم�ن گف�ت، 
یمنی      ه�ا در تم�اس ب�ا کووی�د-1۹ و ویروس 
کرون�ا ج�ان می دهن�د و کاری ک�ه امری�کا 
انج�ام می ده�د، بمب�اران ک�ردن آنهاس�ت. 
به گزارش ایس��نا، کری��س مورفی، از س��ناتورهای 
دموکرات امری��کا در پیامی توئیتری نوش��ت: »این 
احتمال وجود دارد که 27 درصد از یمنی      هایی که با 
کووید-1۹ در تماس بودند، جان بدهند. خب امریکا 
چه کاری انجام می دهد؟ ما آنها را بمباران می کنیم. 
این روند باید متوقف شود.«  این سخنان در شرایطی 
مطرح می شود که حمالت ائتالف متجاوز عربی در 
یمن که از سوی ایاالت متحده حمایت می شود، شدت 
گرفته اس��ت. در تازه      ترین مورد از تحرکات ائتالف 
سعودی امریکایی ضد یمن، سایت رسمی جنبش 
مردمی انصاراهلل یمن اعالم کرد جنگنده های ائتالف 
عربی 41 حمله هوایی را علیه مأرب آغاز کردند که از 
این تعداد 3۰حمله هوایی علیه منطقه مجزر در شمال 
غرب مأرب و 11 حمله هوایی علیه دو منطقه العبدیه و 

ماهلیه در جنوب این استان انجام شدند. 
  پایگاه دیگر امارات در سقطری 

امارات، عضو ائتالف س��عودی متجاوز به یمن یک 
پایگاه نظامی دیگر در جزیره س��قطری این کشور 
احداث کرده است.  وب  سایت خبری »الخبر الیمنی « 
به نقل از منابعی در قبایل س��اکن این جزیره یمن 
نوشت که امارات در منطقه »رأس قطینان « سقطری 
ش��روع به ایجاد این پایگاه کرده و از طریق »رأفت 
الثقلی«، رئیس ش��ورای انتقالی جن��وب در جزیره 
سقطری به سران این قبایل هشدار داده، چنانچه با 

واگذاری مناطق اطراف این منطقه به امارات موافقت 
نکنند، روستاهای آنها را بمباران خواهد کرد.  بر اساس 
این گزارش، منبع مورد نظر امارات، استراتژیک بوده 
و ابوظبی به دنبال ایجاد مرکز دیده بانی و اس��تقرار 
س��امانه های راداری خود به منظ��ور تأمین امنیت 
این پایگاه اس��ت.  به گفته منابع، ثقل��ی به صورت 
رس��می منطقه مذکور را به »خلف��ان المزروعی«، 
نماینده مؤسس��ه اماراتی »خلیفه« و حاکم اماراتی 
در سقطری تحویل داده است.  منابع مذکور گفته اند 
امارات تجهیزات حفاری را به منطقه مذکور ارسال 
کرده است. این اقدام امارات برای ایجاد پایگاه نظامی 
دیگر در سقطری در حالی است که عربستان سعودی 
تالش دارد بین دولت مستعفی )مورد حمایت خود( 
و شورای انتقالی جنوب )مورد حمایت امارات( توافق 
ایجاد کند.  هفته گذشته نیز امارات در راستای اهداف 
استعماری خود در یمن یک پایگاه در جزیره مذکور 
احداث کرد. در چنین شرایطی قبایل استان المهره 
با حضور در نشس��ت ضد یمنی، ضمن هش��دار به 
طرح های اشغالی عربستان سعودی در یمن، خواستار 
خروج سعودی      ها از کشورشان شدند.  روز یک     شنبه 
نشستی به ابتکار »شورای کل اهالی سقطری و مهره« 
در منطقه »الغیظه « استان المهره یمن برگزار شد که 
هدف از آن ایجاد متحدانی در شرق و جنوب شرق 
یمن برای عربستان سعودی بود؛ همانند اقدامی که 
امارات در جنوب غربی یمن انجام داده و با حمایت 
سیاسی و تسلیحاتی خود، ش��ورای انتقالی جنوب 
یمن را ایجاد کرده است.  شورای کل اهالی سقطری و 
مهره پیش تر به شورای انتقالی جنوب یمن که همسو 

با امارات است، ملحق شده بود.

بمب�اران پای�گاه »الوطی�ه « لیب�ی واق�ع 
در غ�رب طرابل�س که گفت�ه می ش�ود از 
س�وی جنگنده    ه�ای مص�ری انجام ش�ده 
به بین المللی تر ش�دن بح�ران لیبی دامن 
زد. ترکی�ه حمل�ه ب�ه پای�گاه الوطی�ه را 
نش�ان دهنده تمایل ژن�رال خلیفه حفتر به 
تداوم جنگ دانس�ته و دولت وفاق ملی هم 
هش�دار داده این اقدام بی پاس�خ نمی ماند.

پایگاه الوطیه روز یک    شنبه برای اولین بار از زمان 
تسلط نیروهای دولت وفاق ملی بر آن در 18 مه 
گذش��ته، هدف بمباران جنگنده های ناشناس 
قرار گرف��ت. جنگنده های ناش��ناس که گفته 
می شود بازیگران حامی خلیفه حفتر در لیبی 
هس��تند، در این حمالت رادار    ها و سامانه های 
پدافند هوایی » هاوک « و سامانه های اخاللگر 
» کورال « در پایگاه الوطیه را ک��ه ترکیه آنها را 
مستقر کرده، هدف قرار دادند. هنوز هیچ طرفی 
مس��ئولیت این بمباران را بر عهده نگرفته ولی 
العربی الجدید نوشته که جنگنده های مهاجم 
چند روز پیش از انجام این عملیات، وارد پایگاه 
هوایی »سیدنی برانی« مصر شدند و از آنجا به 
فرودگاه نظامی حباطه انتقال یافتند. حمله به 
پای��گاه الوطیه نیز پ��س از هماهنگی نظامی با 
فرانسه، روسیه و مصر انجام شد. »محمد قنونو « 
سخنگوی نیرو های مس��تقر در »طرابلس « با 
انتش��ار بیانیه ای در صفحه عملی��ات »برکان 
الغضب«، ضمن تأیید خبر ه��دف قرار گرفتن 
پایگاه نظام��ی الوطیه از ط��رف جنگنده های 
ناشناس نزدیک به نیرو های خلیفه حفتر، بدون 

اشاره به طرف خاصی فرمانده ارتش ملی لیبی 
)حفتر( را مسئول این حمله معرفی و تأکید کرد: 
»این اقدام بی پاسخ نمی ماند.«  صالح النمروش، 
معاون وزارت دفاع در دولت وفاق ملی لیبی هم 
در بیانیه ای اعالم کرد: »جنگنده های خارجی 
در واکنش به پیروزی     هایی که نیروهای مان به 
دس��ت آوردند پایگاه هوایی الوطیه در جنوب 
غرب طرابلس را بمباران کردن��د. ما در زمان و 
مکان مناسب پاسخ خواهیم داد.« همچنین یک 
مس��ئول وزارت دفاع ترکیه، متحد دولت وفاق 
ملی لیبی به رهبری فائز السراج، حمله به پایگاه 
هوایی الوطیه در شمال غرب لیبی را نشان دهنده 
تمایل ژنرال خلیفه حفتر و حامیان خارجی او به 
ادامه یافتن آشوب در لیبی دانست. به گزارش 
خبرگزاری آناتولی ترکیه، این مس��ئول وزارت 
دفاع ترکیه گفته که این حمله به صورت آشکار 
قصد حفتر و قدرت های خارجی حامی او را برای 
استمرار بی ثباتی در لیبی نشان داد. با پیچیده تر 
شدن بحران در لیبی و آشکار تر شدن رویارویی 
مصر، امارات، عربستان و فرانسه، روسیه و یونان 
)حامیان حفت��ر( با طرف دیگر می��دان ترکیه 
و تونس )حامی دولت وف��اق(، دیروز مصطفی 
صنع اهلل، رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت 
لیبی اعالم کرد که نیروهای خارجی وارد میدان 
نفت السیدر در شرق این کشور شده اند و قصد 
دارند آن را به مرکز نظامی تبدیل کنند. وی به 
کانال تلویزیونی االحرار لیبی گفت میدان نفتی 
الشراره 2۵ روز پیش به اشغال مزدوران شرکت 

امنیتی واگنر روسیه درآمد.


