
 لبنان: هیأتی از سران حزب اهلل لبنان برای عرض 
تسلللیت به دیدار دبیرکل جهاد اسللامی فلسطین 
رفت و بر عمق روابط با این جنبش و ادامه مسللیر 
مقاومللت تأکید کللرد. هیأتی از اعضللای حزب اهلل 
لبنان و در رأس آن »نعیم قاسللم« معاون »سللید 
حسللن نصراهلل« و »هاشللم صفی الدیللن« رئیس 
کمیته اجرایی این جنبش به دیدار »زیاد النخاله« 

دبیرکل جنبش جهاد اسامی فلسطین رفت.

 امارات: فعاالن حقوق بشللری نسللبت بلله اوضاع 
بهداشللتی نامناسللب زندان هللای امارات در سللایه 
گسترش ویروس کرونا و هم چنین شکنجه زندانیان 
هشدار دادند. در گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر 
آمده است: زندانیانی که در زندان های امارات به کرونا 
و دیگر بیماریهای مزمن مبتا شللده انللد از دریافت 
خدمات پزشکی مناسب در این زمینه محروم هستند.

 چی�ن: آبه در کمیته پارلمانی ژاپن گفت: »مایل 
هسللتم ژاپن رهبری گللروه ۷ درخصللوص صدور 
بیانیلله ای« دربللاره اوضاع هنگ کنگ را در دسللت 
داشللته باشد.»هوآ چون یینگ« سللخنگوی وزارت 
امللور خارجه چیللن در واکنش به سللخنان آبه به 
خبرنگاران گفت، اوضاع پیرامون هنگ کنگ جزئی 
از امور داخلی چین محسوب می شود و کشورهای 

خارجی حق ندارند در آن مداخله کنند.

 قطر: سفیر قطر در ترکیه تأکید کرد، هر طرح صلحی 
با کشورهای محاصره کننده دوحه، باید به لغو محاصره 
قطر منجر شللود و بر اسللاس احترام به حاکمیت این 
کشور باشد و مانع از مداخله در امور داخلی شود.»سالم 
مبارک آل شافی« سفیر قطر در ترکیه تأکید کرد که 
منطقلله خاورمیانه در حال حاضر، بیللش از هر زمان 

دیگری، نیازمند انسجام و همکاری است.

 روسیه: خبرگزاری تاس روسیه از توافق اعضای 
اتحادیه اروپا برای تمدید یک ساله تحریمهای این 
اتحادیه علیه شبه جزیره کریمه خبر داد. یک منبع 
در شورای اتحادیه اروپا به خبرگزاری تاس روسیه 
گفته اسللت که نمایندگان دائمی ۲۷ عضو اتحادیه 
اروپا در بروکسللل توافق کرده اند که تحریمها علیه 
شللبه جزیره کریمه و سواسللتوپل را به مدت یک 

سال دیگر تمدید کنند. 

 سودان: یک مقام سودانی از آغاز تحقیقات درباره 
اتهام جدید »عمر البشللیر« رئیس جمهور سابق این 
کشللور خبر داد.»محمللد الفکی سلللیمان« رئیس 
کمیته فساد و عضو شورای حاکمیتی سودان گفت 
که این کمیته تحقیقات جدیدی را با »عمر البشیر« 
رئیس جمهور سابق سودان به اتهام »هدر دادن اموال 

دولت به نفع منافع شخصی خود« آغاز کرده است.

 تداوم بازداشت های خودسرانه 
در بحرین

رژیم بحرین با سوء استفاده از بحران جهانی کرونا 
همچنان به جنایت و نقض حقوق شهروندان ادامه 
می دهد چنانکه کارگروه بازداشللت های خودسرانه 
در سللازمان ملل با ارائه گزارشی از تداوم بازداشت 
های خودسللرانه و بی حسللاب و کتاب شهروندان 

بحرینی انتقاد کرد.
کارگروه بازداشللت های خودسرانه در سازمان ملل 
با ارائه گزارشللی به بازداشللت بی حسللاب و کتاب 
شللهروندان بحرینی اشللاره کرد.در این گزارش به 
محاکمه ۱۳۸ شللهروند بحرینی به بهانه ارتباط با 
یک گروهک خرابکار از سوی رژیم آل خلیفه اشاره 
شده اسللت. در گزارش کارگروه سازمان ملل آمده 
اسللت که بازداشللت این افراد نقض قوانین مربوط 
به حقوق بشللر محسوب شللده و خودسرانه است.

این کارگروه از رژیم آل خلیفه خواسللت تا اقدامات 
فوری برای تصحیح این روند و آزادی فوری کسانی 
که همچنان در بند هستند و ارائه خدمات پزشکی 
به آنها اتخاذ کند. در این گزارش نوشته شده است: 
بازداشت افراد و محروم کردن آنها از آزادی و نقض 
قوانیللن بین المللی در واقع جنایت ضد بشللری به 
شمار می رود. به ویژه آنکه شاهد گسترش ویروس 

کرونا در بازداشتگاهها هستیم.
در این گزارش به بازداشللت دسللتکم ۲۰ شهروند 
بحرینللی از سللال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ بدون دسللتور 
قضایی و شللکنجه آنها و تهدید به تجاوزات جنسی 

اشاره شده است.

نیمچه گزارش

علی تتماج 

جهان از جمله منطقه غرب آسللیا در حالی درگیر بحران 
کروناسللت که برخی از کشللورهای عربی بلله دنبال بهره 
بللرداری از این وضعیللت برای تحقق اهللداف جاه طلبانه 
شللخصی دولتمردانشان هستند که زمینه ساز بحران های 
جدید و البته خیانت به جهان اسام است. امارات از جمله 
کشللورهایی است که با سرعت گسللترده ای در این مسیر 
حرکت می کند که محور آن را نیز رویکرد به سازشللکاری 
با رژیم صهیونیسللتی و خیانت به آرمان فلسطین، جهان 

عرب و امت اسامی تشکیل می دهد. 

این رویکرد چنللان بوده که جبهه مردمی این اقدام امارات 
را ادامه جنایت عادی سللازی روابط با تل آویو توصیف کرد و 
گفت:  عادی سللازی روابط امارات و اسللرائیل روند صعودی 
داشللته تا جایی که به پروازهای هوایی مسللتقیم رسللیده 
اسللت. امارات با ادامه عادی سللازی علنی و غیرعلنی روابط 
خللود با ]تل آویو[ تاکید می کند که این کشللور پدرخوانده 
عادی سللازی روابط با رژیم صهیونیسللتی است. نکته قابل 
توجلله آنکلله  وزارت خارجه رژیم صهیونیسللتی نیز دیروز 
تصمیللم دولت امارات بللرای آغاز اولیللن برنامه تحقیقاتی 
فضایی در بین کشللورهای عربللی را تبریک گفت. هر چند 
که شللواهد امر نشللان می دهد که تحقیقات فضایی امارات 
نه اقدامی مسللتقل که برگرفته از سیاست های کشورهایی 
همچون انگلیس اسللت که با نام امللارات حضور در فضا یا 
همان تشللدید جنگ فضایی با رقبللا را صورت می دهد اما 
حمایت صهیونیست ها از این اقدام را می توان سناریوی برای 

نمایش گذاشتن دستاورد همراهی با این رژیم برای ملت  ها 
و دولت های عربی دانست تا رقابتی میان این کشورها برای 

عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی ایجاد نمایند. 
امللا در بللاب اهداف امارات از تشللدید رویکرد آشللکار به 
رژیم صهیونیسللتی چند محور مطرح است. بخشی از آن 
را بایللد در طراحی محمد بن زاید ولیعهللد امارات و جاه 
طلبی هایش دید که همچون بن سلللمان ولیعهد سعودی 
بلله دنبال رسللیدن به قللدرت مطلقه اسللت و در این راه 
همراهی با آمریکا را اصلی مهم می داند. آمریکایی که رژیم 
صهیونیستی اولویت آن است بویژه اینکه در مقطع کنونی 
که به انتخابات این کشللور نزدیک می شود اجرای معامله 
قللرن و نزدیکی کشللورهای عربی به رژیم صهیونیسللتی 
اهمیت بیشتری می یابد. مسللئله ای که تحرکات سعودی 
و امارات برای نزدیکی هر چه بیشتر به رژیم صهیونیستی 

را در این چارچوب می توان دانست. 

نکتلله دیگر آنکه به رغم همگرایی اولیه در کشللتار مردم 
یمن میان عربسللتان و امارات، اکنون منافع آنها در یمن 
بللا اختافاتللی همراه شللده و هر کدام به دنبللال منفعت 
طلبللی یللک جانبه هسللتند. می توان گفت کلله از دالیل 
رویکللرد دو کشللور به همگرایی با رژیم صهیونیسللتی در 
چارچوب کسللب حمایت غرب در تحوالت یمن است که 
ناشللی از رقابت دو کشور برای سلللطه و غارت منابع این 
کشللور است. حلقه تکمیلی این رفتار را در قبال لیبی می 
توان دانسللت که امارات به دنبال جلب رضایت غرب برای 
اسللتمرار بحران در این کشللور است که تحت نام حمایت 
از خلیفلله حفتللر صورت می گیرد. به هللر تقدیر می توان 
گفللت که برخی مقامات امللارات همچون بن زاید ولیعهد 
برای منافع شللخصی روند سللازش را شللتاب بخشیده اند 
چنانکه گروه های فلسللطینی، امارات را پدرخوانده خیانت 

به فلسطین نامیده اند.

یادداشت

اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا خواستار شدند 

بازگشایی پرونده نژادپرستی 
آمریکایی در شورای امنیت 

اتحادیلله آزادی های مدنی آمریکا در نامه ای سرگشللاده به 
شورای امنیت سللازمان ملل، خواستار نشستی فوری برای 

بررسی خشونت پلیس و سرکوب معترضان در آمریکا شد.
رفتار واشللنگتن با معترضان ضد نژادپرسللتی مورد توجه 
جامعلله بین المللللی و نهادهای مدنی قللرار گرفته و برخی 
از آن هللا معتقدنللد اقدامات پلیس آمریللکا علیه معترضان 
مصداق نقض حقوق بشللر بوده اسللت.در حللدود ۱۰ روز 
گذشللته درگیری هللای متعللدد خشللونت آمیز بین پلیس 
و معترضللان آمریکایللی در پی اعتراضات بلله قتل »جورج 

فلوید« ایجاد شللده است. شللیوه برخورد پلیس و استفاده 
از روش های خشللن برای مدیریت  ناآرامی ها با محکومیت 
مواجه شده و عده ای از گروه ها این سوال را مطرح کرده اند 
که آیا نظام دادگسللتری آمریکا آمادگی رسللیدگی به این 
اتهامللات را دارد یا خیر.اتحادیه آزادی هللای مدنی آمریکا 
)ACLU( در نامه ای سرگشاده به شورای امنیت سازمان 
ملل، خواسللتار نشستی فوری برای بررسی خشونت پلیس 

و سللرکوب اعتراضات در آمریکا شللد. در همین حال یک 
مقام ارشللد دولت دونالد ترامپ بدون آنکه سند و مدرکی 
ارائلله دهد مدعی شللد اطاعاتی به دسللت آورده مبنی بر 
اینکلله افرادی که دسللت بلله تحریک خشللونت در ضمن 
اعتراضللات علیه قتل جورج فلوید سیاهپوسللت در میامی 
زده اند با دولللت نیکوالس مادورو، رئیللس جمهور ونزوئا 

مرتبط هستند.

گزارش

معللاون وزیر دفللاع عربسللتان سللعودی در 
حالللی از لندن به دلیل اعللزام نیروی نظامی 
و سللامانه های دفاعی به این کشللور قدردانی 
کرد که سعودی در جدیدترین تجاوز به یمن 
از بمب های خوشلله ای علیه مللردم بی دفاع 

استفاده کرد.
بحللران کرونللا گویللی فرصتی بللرای ائتاف 
سللعودی – آمریکا برای تشللدید کشللتار در 
یمن شللده اسللت. جنایتی که البته از سوی 
برخی کشورهای اروپایی نیز حمایت می شود 
چنانکه »خالد بن سلللمان« معاون وزیر دفاع 
عربستان سللعودی از گفت وگوی خود با وزیر 
دفللاع انگلیللس درباره همکاری هللای نظامی 
خبر داد.خالد بن سلللمان گفت که عربستان 
سعودی در راستای تحقق مشارکت راهبردی 
و حفللظ امنیت منطقه ای با انگلیس همکاری 
می کند.معاون وزیر دفاع عربسللتان سعودی 
همچنین از لندن به دلیل اعزام نیروی نظامی 
و سللامانه های دفاعی به این کشللور قدردانی 
کرد. »بللن واالس« وزیر دفاع انگلیس نیز در 
ایللن تماس تلفنی گفت کلله حضور نیروهای 
انگلیسی در عربستان نشان از عمق همکاری 
میان دو کشور اسللت. انگلیس طی سال های 
گذشللته که سللعودی ها درگیر تجاوز به یمن 

بودند همواره از ریاض حمایت کرده اند.
این حمایت موجب تشللدید حمات سعودی 
به یمن شللده اسللت چنانکلله جنگنده های 
متجاوز سللعودی در جدیدترین جنایت علیه 
غیرنظامیان یمنی شهر »صنعاء« را به وسیله 
کردند.جنگنده  بمباران  بمب های خوشلله ای 
های رژیم سللعودی همچنان به جنایت های 
ضد حقوق بشللری خود ادامه می دهند.طبق 
اعام رسانه های عربی، این جنایت جنگی در 
منطقه »الصباحه« در صنعاء رخ داده اسللت.

ایللن عملیللات تجاوزکارانه به زخمی شللدن 
شللماری از مللردم یمن منجر شللد. جنگنده 

های متجاوز سللعودی در اداملله نقض آتش 
بس ادعایی خود در یمن، اسللتان های حجه، 
مأرب و الجللوف را هدف حمللات خود قرار 
دادند.گفتنی است، حمات سعودی ها به غیر 
نظامیللان یمنی در حالی اداملله دارد که آنها 
همچنان بر آتش بس ادعایی و دروغین خود 

در یمن تأکید می کنند.
نکته قابل توجه آنکه همزمان با این جنایت ها 
سفیر انگلیس در یمن به یک روزنامه سعودی 
گفت، فضای رایزنی های فرستاده سازمان ملل 
در یمن با صنعاء مثبت اسللت.»مایکل آرون« 
سفیر انگلیس در یمن اعام کرد، رایزنی های 

»مارتین گریفیتس« فرستاده سازمان ملل در 
امور یمن »فضایی مثبت« دارد.

رایزنی های گریفیتس با دولت نجات ملی یمن 
بر پایه ابتکار عملی است که برای حل و فصل 
جامع بحران یمن و پایان دادن به جنگ ارائه 
داده اسللت.آرون به روزنامه سعودی »الشرق 
االوسللط« گفت: به صورت کلللی معتقدم که 
فرسللتاده سازمان ملل، خوشبین است. وی با 
طرف های مختلف در تماس است و ما منتظر 

اخبار خود در آینده نزدیک هستیم.
وی سپس تصریح کرد: نیاز به مسؤولیت پذیری 
بیشللتر تمامی سللران )طرف های مختلف در 

یمللن( داریم؛ شللرایط واقعا واقعا بد اسللت، 
جنگ در مأرب، أبیللن و الحدیده ادامه دارد، 
این قابل قبول نیسللت. چگونه ممکن اسللت 
جنگ در این شللرایط انسللانی، وجود کرونا و 
غیره ادامه پیدا کند. نیازمند مسؤولیت پذیری 
بیشتر سللران دولت قانونی )دولت مستعفی(، 
شللورای انتقالی جنوب و حوثی ها رو رفتن به 

سمت تسویه سیاسی هستیم.
وی دربللاره تاش عربسللتان سللعودی برای 
اجللرای توافق ریاض میان دولت مسللتعفی و 
شللورای انتقالی جنوب نیز گفت، فضا مثبت 
است و وی منتظر دیدن گام های مثبت دولت 
مسللتعفی در این زمینه اسللت؛ »نیازمند لغو 
اعام خودمختاری از سللوی شللورای انتقالی 
هسللتیم«. مایکل آرون در اداملله اعام کرد، 
دولت مسللتعفی باید بازگللردد و »ما نیازمند 
اجللرای توافق بللرای تعیین دولللت جدید و 
اجللرای تدابیللر امنیتی درباره عقب نشللینی 
نیروها هستیم« و طرف ها باید انعطاف پذیری 
بیشتری از خود نشان دهند. سران لندن بارها 
تاکیللد کرده اند که به خاطللر منافع اقتصادی 
حاضللر به عدم فروش سللاح به سللعودی و 
امارات که محور کشللتار مردم یمن هستند، 

نمی باشند.

پیشگام خیانت 
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ریاض از لندن به دلیل اعزام نیرو و تجهیزات نظامی قدردانی کرد 

ادعای نماینده سعودی در سازمان ملل
سللفیر و نماینده دائم عربستان سعودی در سللازمان ملل ضمن تأکید بر 
اینکه سللوریه باالخللره یک روز باید به اتحادیه عرب بازگللردد، افزود، اگر 
بحران سللوریه تمام شود امکان بازگشللت روابط میان دمشق و ریاض در 
هر لحظه وجود دارد. »عبداهلل بن یحیی المعلمی« اعام کرد، سوریه باید 
روزی به اتحادیه عرب بازگردد و این موضوع نیازمند چند گام است.المعلمی 
به »روسللیا الیوم« گفت: اگر بحران سللوریه تمام شود و میان طیف های ملت 
سللوریه درباره رویکردهای آینده در کشور توافق شود روابط میان دمشق و ریاض 
می تواند به آسانی در هر لحظه و هر روزی بازگردد.وی درباره امکان افتتاح سفارت 
عربسللتان سعودی در دمشق مانند اقدام امارات گفت، در آینده نزدیک اقدامی در 
این باره وجودندارد زیرا زمان آن نرسللیده است. سللفارت امارات عربی متحده در 

سوریه از در ۶ دی ماه سال ۱۳۹۷ پس از گذشت ۷ سال بازگشایی شد.

هشدار روسیه درباره انتخابات بالروس 
سللخنگوی ریاسللت جمهوری روسللیه  در جمع خبرنللگاران به دیگر 
کشللور ها هشللدار داد در انتخابات ریاسللت جمهوری بللاروس دخالت 
نکننللد. »دیمیتری پسللکوف«، عنوان کللرد که روسللیه در انتخابات 
ریاسللت جمهوری بللاروس دخالت نخواهد کرد. به نوشللته خبرگزاری 
»تللاس«، پسللکوف ضمن اشللاره به عللدم دخالت روسللیه در انتخابات 
باروس از دیگر کشللور ها نیز خواست در انتخابات این کشور دخالت نکنند. 
سللخنگوی ریاست جمهوری روسیه به خبرنگاران گفت: »قطعاً ما با دقت زیادی 
شللاهد خواهیم بود که کمپین انتخاباتی ]باروس[ چگونه برگزار می شللود و ما 
امیدواریم شللرکای باروسللی ما با موفقیت این انتخابللات را برگزار کنند.« وی 
در اداملله صحبت های خود بر ایللن موضوع تأکید کرد که کرملین شللاهد هیچ 

مسئله ای نبوده که این انتخابات را بی اعتبار کند. 

تحقیق دانشگاه هاروارد مسخره است
پکن گزارش تحقیقاتی مدرسلله پزشکی دانشللگاه هاروارد درباره شیوع 
ویللروس کرونللا در چیللن و زمان آغللاز آن را »مسللخره« خواند. »هوآ 
چون یینللگ« سللخنگوی وزارت خارجلله چیللن نتیجلله تحقیق اخیر 
دانشللگاه هاروارد درباره شللیوع ویروس کرونا در چین و توسللل آن به 
تصاویللر ماهواره ای از میزان رفت و آمد به یک بیمارسللتان در ووهان را 
رد کرد.»هوآ چونیینگ« در نشسللت خبری در پاسللخ به سللوال خبرنگاری 
درباره تحقیق دانشللگاه هاروارد گفت: »به نظر من مسللخره است، بسیار مسخره 
اسللت که بر اساس بررسی های سللاختگی چنین نتیجه گیری شود«. شیوع کرونا 
در ووهان اواخر ژانویه ۲۰۲۰ )اوایل بهمن ۱۳۹۸( خبرساز شد و با شدت گرفتن 
آن مقام های چین این شهر را تحت قرنطینه قرار دادند و با تدابیر ویژه توانستند 

ظرف چند ماه این بیماری را تحت کنترل در بیاورند.

تکرار کشتار یمنی ها با بمب های خوشه ای 

رژیم صهیونیستی در حالی به گسترش اشغالگری 
در کرانه باختری می پردازد که برخی کشورهای 
عربی همچون امارات و عربسللتان به دنبال عادی 
سللازی روابط با این رژیم هستند چنانکه »جبهه 
مردمی بللرای آزادی فلسللطین«،، در واکنش به 
فرود هواپیمای اماراتی در فرودگاه صهیونیسللتی 

»بن گوریون«، این اقدام را »جنایت« خواند.
جبهه مردمی این اقدام امارات را ادامه جنایت عادی سازی 
روابط با تل آویو توصیف کرد و گفت:  »عادی سللازی روابط 
امللارات و اسللرائیل روند صعودی داشللته تللا جایی که به 
پروازهای هوایی مسللتقیم رسیده است«. این جبهه با بیان 
اینکه این اقدام امارات، به مسئله فلسطین لطمه وارد می کند، 
گفت:  »امارات با ادامه عادی سللازی علنی و غیرعلنی روابط 
خللود با ]تل آویو[ تاکید می کند که این کشللور پدرخوانده 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است«. در این میان 
در اقدامی تبلیغاتی یک رسانه غربی، تعریف و تمجید رژیم 
صهیونیستی از برنامه فضایی امارات عربی متحده را نشانه 
دیگری از گرم شدن روابط تل آویو با ابوظبی دانست.وزارت 
خارجه رژیم صهیونیسللتی تصمیم دولت امارات برای آغاز 

اولین برنامه تحقیقاتی فضایی در بین کشللورهای 
عربی را تبریک گفللت.وزارت خارجه این رژیم در 
صفحه توئیتر خود، ضمن آرزوی موفقیت برای این 
برنامه فضایی امارات، نوشت: »امیدواریم این گام، 
همکاری ها بین کشللورهای منطقه ]غرب آسیا[ را 

تعمیق کند«.
این تحرکات در حالی صورت می گیرد که منابعی 
در رژیم صهیونیسللتی می گویند علی رغم تاکید تل آویو بر 
اجرای طرح اشغال از اول ماه جوالی، نخست وزیر این رژیم 
قصد دارد طرح را به صورت محدود از سه شهرک آغاز کند. 
در این میان مشاور رسانه ای رئیس دفتر سیاسی حماس از 
تماس های این جنبش با قوای فلسللطینی خبر داد و گفت، 
حماس یک نقشه راه مشخص برای جلوگیری از اجرای طرح 
اشللغال کرانه باختری دارد. در همین حال طرح تشکیات 
خودگردان فلسطین مبنی بر تشکیل کشور فلسطین بدون 
سللاح، واکنش جنبش های جهاد اسللامی و حماس را به 
دنبال داشت.»حماد الرقب« یکی از رهبران جنبش حماس 
اعام کرد که سللازش با دشللمن صهیونیستی باعث از بین 

رفتن بخش اعظمی از قوای فلسطینی ها شده است.

همزمان با تاکید ارتش و نیروهای حشللد الشعبی 
مبنی بر مقابله با تروریسللم، نخسللت وزیر عراق  
دیروز در سللالروز سللقوط موصل به دست گروه 
تروریسللتی داعش وارد این شللهر شد. او پس از 
بازدید از مسللجد نوری که ابوبکر بغدادی از آنجا 
دولت خودخوانده  داعش را اعام کرده بود، گفت: 

اجازه تکرار اتفاقات ۲۰۱۴ را نمی دهیم.
 دفتر رسللانه ای مصطفی الکاظمی، نخسللت وزیر عراق و 
فرمانده کل نیروهای مسلللح این کشور با صدور بیانیه ای 
اعام کرد که الکاظمی در سللالروز سقوط موصل به دست 
اعضای گروه تروریسللتی داعش وارد این شهر شد.در دهم 
ژوئللن ۲۰۱۴ داعش پللس از چند روز درگیللری کنترل 
موصل، مرکز اسللتان نینللوا را به دسللت گرفت.الکاظمی 
در جریان بازدیدش از شللهر موصل اعللام کرد که نباید 
آنچلله در سللال ۲۰۱۴ رخ داد، مجددا تکرار شللده و باید 
از شللهروندان محافظت شللود.وی در ادامه افزود: فسللاد 
و سللوء مدیریت دو عامل بروز فجایع در گذشللته بودند. 
نخست وزیر عراق همچنین تصریح کرد: تمامی شهروندان 
عراقی در آزادسللازی شللهر موصل نقش داشللتند و خون 

آنها با آزادسللازی این شللهر آمیخته شده است و 
با همکاری نیروهای قهرمانمان پیروز شدیم. خبر 
دیگر آنکه عضو هیئت سیاسللی گللروه »کتائب 
سللید الشللهداء« تأکیللد کرد که نظام سیاسللی 
عراق، پارلمانی است و در نتیجه دولت حق ندارد 
مذاکللره کند و به نیروهای آمریکایی اجازه بدهد 
که در خاک این کشللور باقللی بمانند.الزیدی به 
پایللگاه خبری بغداد الیوم گفت که »امیدوار بودیم در این 
تیم، یک نماینده از کمیسللیون امنیت و دفاع در پارلمان، 
یک نماینده از کمیسیون روابط خارجی و یا فردی حضور 
داشته باشد که به نیابت از گروههای ملی گرای سیاسی و 

گروههای مقاومت، به صورت غیر مستقیم حاضر باشد«.
در این میان »احمد الکنانی« نماینده ائتاف الفتح در پارلمان 
عراق در آستانه آغاز مذاکرات راهبردی بغداد با واشنگتن که 
قرار است از  امروز از طریق ویدئو کنفرانس آغاز شود، گفت 
که »مصطفی الکاظمی« نخسللت وزیر عراق فراکسیون های 
سیاسی را در جریان این مذاکرات با واشنگتن قرار نمی دهد 
و برخللی از طرف های حاضللر در کمیتلله مذاکره کننده با 

واشنگتن دارای تابعیت آمریکایی هستند. 

پیوند ارتش و حشدالشعبی ضامن امنیت عراق امارات پدرخوانده خیانت به فلسطین


