
فرامرز اصغری

رژیم صهیونیس��تی طی روزهای اخیر بر ش��دت حمالت 
به غزه افزوده اس��ت چنانکه منابع صهیونیس��تی از حمله 
ارت��ش این رژیم ب��ه مواضع جنب��ش مقاومت حماس در 
نوار غزه خب��ر می دهند.ارتش رژیم صهیونیس��تی مدعی 
ش��ده جنگنده ه��ا و س��ایر هواپیماهای ای��ن رژیم، یک 
کارخانه سیمان س��ازی را که حم��اس از آن برای احداث 

زیرس��اخت های زیرمینی و تونل اس��تفاده می کرده هدف 
حمله قرار داده اند. همچنین تانک های رژیم صهیونیستی 
چندین نقط��ه متعلق ب��ه مقاومت فلس��طین در مناطق 
مختلف نوار غزه را گلوله باران کردند. حال این سوال مطرح 
می شود که  چرا بر ش��دت حمالت صهیونیست ها افزوده 
ش��ده و چه اهدافی را در ورای آن دنبال می کنند؟ پیش 
از هر چیز این اصل مطرح اس��ت که تجاوز صهیونیست ها 
به غزه امری تقریبا روزانه اس��ت که از س��ال 2005 یعنی 
زم��ان خروج نیروهای این رژیم از غزه صورت می گیرد اما 
اینکه چرا در مقطع کنونی بر ش��دت حمالت افزوده است 
چند نکته قابل توجه اس��ت. نخست آنکه نتانیاهو با طرح 
اش��غال کرانه باختری و رود اردن در حالی فرار از شکست 

و حت��ی حذف رقبایی همچون بن��ی گانتص بود که عدم 
همراهی دوستان اروپایی و حتی آمریکایی صهیونیست ها 
با این طرح عمال این س��ناریو ن��اکام ماند در همین حال 
همزمان نیز نتانیاهو با اعتراض های شدید به سیاست های 
اقتصادی و دیکتاتوری  که بر اراضی اش��غالی حاکم کرده 
مواجه شده است. در همین حال نتانیاهو که با هدف قرار 
دادن سوریه و لبنان به دنبال قدرت نمایی با واکنش قاطع 
س��وریه و هش��دارهای حزب اهلل دیگر توان بهره گرفتن از 
این س��ناریو را نیز ندارد.  بر این اساس می توان گفت که 
نتانیاهو با تجاوزهای مکرر به غزه س��عی در انحراف افکار 
عموم��ی از این ناکامی ها دارد. دوم آنکه نتانیاهو در حالی 
سازش��کاری امارات را برگ برنده خود می داند که س��عی 

دارد ت��ا از این مولفه باری تضعیف روحیه فلس��طینی ها و 
نیز س��نجش واکنش سایر کش��ورهای عربی بهره گیرد تا 
به افکار عمومی رژیم صهیونیستی، سازشکاری کشورهای 
را نمای��ش دهد. تجاوزات صورت گرفته به غزه را می توان 
طرحی در این چارچوب دانس��ت که سکوت سران ارتجاع 
عربی و عدم ورود شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه 
ع��رب به اعتراض هر چند ظاهری ب��ه این تجاوزات برگ 
برنده ای برای نتانیاهو ارزیابی می شود تا شاید با این حربه 
بر مش��کالت داخلی اش س��ر و س��امان دهد. به هر تقدیر 
تج��اوزات ص��ورت گرفته به غ��زه نه از روی ق��درت بلکه 
برگرفته از چالش��های گسترده صهیونیست ها که با کشتار 

غزه به دنبال پنهان سازی آن هستند. 

یادداشت

گزارش

س��ید حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان طی سخنرانی 
خود به مناس��بت اولین ش��ب دهه محرم، ضمن تاکید بر 
این مسئله که انگلیس نوکر صهیونیست هاست، گفت رژیم 
صهیونیستی را مهمترین تهدید منطقه غرب آسیا دانست.

س��ید حس��ن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان به مناسبت 
اولین شب دهه محرم س��خنرانی کرد.او شامگاه پنجشنبه 
طی این س��خنان رژیم اشغالگر را بزرگترین تهدید منطقه 
دانس��ت و گفت که تمایز بین ماهی��ت این رژیم و ماهیت 
آمریکا در برخی مواقع بس��یار س��خت اس��ت و هر دو در 

راستای تحقق اهداف مشخصی حرکت می کنند.
سید حس��ن نصراهلل مردم لبنان و مس��لمان را به خوانش 
دقیق به دور از خوانش س��طحِی تاریخ و نحوه شکل گیری 
رژیم صهیونیستی دعوت کرد که عدم قرائت درست تاریخ، 
منجر به برداست اشتباه می شود.سید حسن نصراهلل هدف 
از اعالم توافق عادی سازی بین امارات و رژیم صهیونیستی 
و اعمال فش��ار و محاصره در منطقه را تس��لیم شدن مردم 
فلس��طین در برابر خواس��ته های صهیونیس��ت ها دانست.

او گفت که بدترین ش��کل برده داری در تاریخ بش��ریت در 
جایی شکل گرفته و ثبت شده است که امروز به آن ایاالت 

متحده آمریکا می گویند.
سید حس��ن نصراهلل گفت: »در حقیقت، آمریکا یک کشور 
وحش��ی و دارای تبعی��ض نژادی اس��ت و م��ا از آن انتظار 
نداریم که حق یا احترام به انس��ان را به رسمیت بشناسد و 

برای ما درس حقوق بشر بدهد«.
دبی��رکل حزب اهلل دول��ت انگلیس را نوکر صهیونیس��ت ها 
دانس��ت و گف��ت ک��ه آن ها خ��ود را وقف تحق��ق اهداف 
اس��تعماری صهیونیس��ت ها کردند.س��ید نصراهلل گفت که 

کس��انی که حماس��ه کربال را رقم زدند، امروز برای ما الگو 
هس��تند؛ آن ها در روزهای س��خت برای م��ا الگوی خوبی 
هس��تند تا ثابت قدم باشیم و از پیش��امدها ترس به دل را 

ندهیم.
سخنرانی نصراهلل در حالی برگزار شد که منابع صهیونیستی 
از حمله ارتش این رژیم به مواضع جنبش مقاومت حماس 
در نوار غ��زه خبر می دهند. تانک های رژیم صهیونیس��تی 
چندی��ن نقط��ه متعلق ب��ه مقاومت فلس��طین در مناطق 
مختل��ف نوار غزه را گلوله باران کردند. در همین حال یک 
شبکه صهیونیستی گزارش داد که جنبش مقاومت اسالمی 

فلس��طین )حماس( هشدار داده اس��ت که در صورت ترور 
مقاماتش، تل آویو را به آتش خواهد کشید. نکته قابل توجه 
آنکه فرستاده آمریکا در غرب آسیا بر خالف ادعای امارات، 
ابراز امیدواری کرد که طرح الحاق )اش��غال( کرانه باختری 
به دست رژیم صهیونیستی سرانجام عملی شود.خبر دیگر 
آنکه در ادامه حمایت از فلسطین، منابع یمنی از تظاهرات 
صدها تن از مردم این کش��ور در مقر دولت مس��تعفی در 
جنوب یمن و آتش  کش��یدن پرچم رژیم صهیونیستی خبر 

دادند.
از سوی دیگر حماس در بیانیه خود به مناسبت سالگرد به 

آتش کشیده شدن مسجداالقصی اعالم کرد، مسجداالقصی 
خط قرمز باقی می ماند و هر دس��تی که قصد هتک حرمت 
آن را داش��ته باشد، قطع خواهد شد. روز ۳۱ مرداد ۱۳۴۸ 
برابر 2۱ اوت ۱۹۶۹ »مسجد االقصی«، اولین قبله مسلمانان 
جه��ان و یکی از مقدس ترین مکان های مورد احترام ادیان 
آسمانی، توسط صهیونیست های تندرو به آتش کشیده شد 
و خسارات قابل توجهی به آن وارد آمد. از سوی دیگر قیس 
س��عید رئیس جمهور تونس بر حمایت مستمر کشورش از 
فلس��طینیان برای بازپس گیری حقوق مشروعشان از رژیم 
صهیونیستی تاکید کرد و گفت که حق فلسطینیان کاالیی 
نیست که بر سر آن معامله شود.در این میان سفیر امارات 
در آمریکا در مقاله خود در یک روزنامه عبری، ضمن درود 
فرس��تادن به صهیونیس��تها، ادعاهایی را در توجیه توافق 

امارات با تل آویو مطرح کرد.
خالد مش��عل رئیس دفتر سیاسی س��ابق حماس گفت که 
سازش��کاران با رژیم صهیونیستی گمان می کنند که روابط 
راهب��ردی با این رژیم بن��ا کرده اند، در حالیکه در توهم به 
س��ر می برند.نکته قاب��ل توجه آنکه فع��االن اماراتی توافق 
این کش��ور با رژیم صهیونیس��تی را نقض قانون اساسی و 
زیر پا گذاش��تن مواضع حاکمان اولیه این کشور دانستند.

عبدالملک الحوثی رهبر جنب��ش انصار اهلل یمن نیز تاکید 
کرد، کسانی که با رژیم اشغالگر اسرائیل رابطه برقرار کردند 
ش��ریک آن در ظلم، فس��اد و توطئه علیه ملت های منطقه 
هس��تند.»انور قرقاش« وزیر مش��اور در امور خارجه دولت 
امارات عربی متحده، در همایش��ی ویدیویی با اندیش��کده 
شورای آتالنتیک از تأسیس سفارت امارات در تل آویو خبر 

داده است.
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نسخه سرکوب گر جلیقه  زردها برای بالروس
»امانوئل ماکرون«، رئیس جمهور فرانس��ه که نزدیک به دو سال است که 
اعتراض های جلیقه زردهای فرانس��ه را س��رکوب  می کند، گفت اتحادیه 
اروپا می تواند برای پایان دادن به بحران سیاسی در بالروس میانجی گری 
کند.ماکرون در حالی این پیشنهاد را مطرح کرده که ، »سرگئی الوروف« 
وزیر امور خارجه روس��یه گفت مسکو از تالش غربی ها برای نفع بردن از 
مش��کالت داخلی بالروس نگران اس��ت. الوروف همچنین از مردم بالروس 
خواس��ت که امور داخلی را خود سازماندهی کنند و اینکه مجبور نباشند در این 
خصوص از روس��یه یا اتحادیه اروپا پیروی کنند.  این در حالی اس��ت که منابع 
مطلع خبر دادند رئیس جمهور لیتوانی در پی ش��رکت در نشست  اتحادیه اروپا 
گفت که این اتحادیه با تحریم دولت بالروس موافقت کرده اس��ت. بهانه اتحادیه 

اروپا در تحریم بالروس ادعای تقلب در انتخابات سراسری در این کشور بود.

امارات جهان اسالم را به گروه های متخاصم تقسیم می کند
نخست وزیر سابق مالزی در سخنانی توافق امارات با رژیم صهیونیستی 
را گامی به عقب توصیف کرد که جهان اس��الم را به گروه های متخاصم 
تقس��یم می کن��د. »ماهاتیر محمد« گفت ک��ه توافق ام��ارات با رژیم 
صهیونیس��تی به تل آویو این امکان را می دهد تا بر آتش این درگیری ها 
بیفزای��د.وی که با نش��ریه »این هفته در آس��یا« صحبت می کرد، افزود: 
»ای��ن توافق، قدرت گروه های متخاصم برای کش��تار را افزایش خواهد داد 
و دیگر صلحی حتی میان کش��ورهای اس��المی وجود نخواهد داش��ت.« نخست 
وزیر سابق مالزی هشدا داد: »این توافق موضع اسرائیل که اعتقاد دارد فلسطین 
متعلق به اسرائیل است را تقویت می کند.«محمد افزود: »کامال طبیعی است که 
فلس��طینیان و کس��انی که با آرمان فلسطین همراه هستند به این توافق واکنش 

نشان دهند و این به معنای طوالنی شدن جنگ در خاورمیانه است.«

افت شدید محبوبیت حزب جانسون 
ضعف دولت انگلیس در کنترل شیوع ویروس کرونا و اختالل در سیستم 
نمره دادن دانش آموزان، اختالف محبوبیت حزب حاکم و حزب کارگر را 
به کمترین حد رساند. اختالف محبوبیت »بوریس جانسون« نخست وزیر 
انگلیس در برابر »ِکر استارمر« رهبر حزب کارگر انگلیس به کمترین حد 
خود رس��ید.بر اساس نظرسنجی مؤسسه »یوگاو«، ۴0 درصد از شهروندان 
انگلیس��ی در صورت برگزاری انتخابات، به حزب محافظه کار رأی خواهند داد.

در مقابل، ۳۸ درصد از رأی دهندگان، حزب کارگر را انتخاب می کنند که اختالف 2 
درصدی آن با محبوبیت حزب جانسون از زمان روی کار آمدن وی در دولت بی سابقه 
است.پیش  از این، پاسخ ضعیف دولت جانسون شیوع ویروس کرونا موجب کاهش 
محبوبیت حزب جانسون شده بود اما اخیراً اختالل در نظام درج نمره دانش آموزان 

در انگلیس نیز موجب به راه افتادن موجی از نارضایتی داخلی شده است.

 بحرین: جمعیت ملی-اسالمی »الوفاق«، بزرگ ترین 
جمعیت معارض بحرین به اخبار برخی رس��انه های 
صهیونیستی درباره سفر قریب الوقوع رئیس موساد به 
منامه واکنش نش��ان داد.الوفاق در بیانیه خود تأکید 
کرد که سفر رئیس موساد به بحرین جنایتی بزرگ و 
خیانت به بحرین و مردم آن و نیز انحراف از ارزش ها 

و اجماع ملی و اسالمی است.

 لبنان: »حسن فضل اهلل« نماینده حزب اهلل لبنان 
در پارلمان این کشور، در گفت و گویی در واکنش به 
حکم دادگاه »رفیق حریری« آن را بر خالف قانون 
اساس��ی لبنان دانست و در ادامه بر ضرورت کشف 
حقیقت تأکید کرد. او به المیادین گفت که موضع 
حزب اهلل در این خصوص مبنایی و ش��ناخته شده 
اس��ت و تفاوتی با قبل و پس از رأی دادگاه ندارد و 

»توجهی به رأیی که صادر شده ندارد.«

 کش�میر: درگیری می��ان مبارزان کش��میری و 
نظامی��ان هندی منجر به مرگ س��ه نفر در منطقه 
جامو و کش��میر ش��د.  خبرگزاری آناتولی به نقل از 
رس��انه های هندی گزارش داد، نیروهای امنیتی این 
کش��ور با مبارزان کش��میری در مناطق ش��وپیان و 
کوپوارا واقع در جامو و کشمیر درگیر شدند که در اثر 
آن ۳ نفر جان باختند.تنش در منطقه جامو و کشمیر 

طی هفته های اخیر بار دیگر شدت یافته است.

 عربستان: پادشاه سعودی طی فرمانی شماری از 
مقام های این کش��ور را به علت فساد و زمین خواری 
برکنار کرد.»س��لمان بن عبدالعزیز« اس��تانداران 2 
اس��تان »املج« و »الوجه« و نیز فرماندهان مرزبانی 
آن اس��تان ها را برکن��ار ک��رد. مس��ؤول تخلفات و 
رس��یدگی وزارت کش��ور و مع��اون وی و همچنین 
مسئوالن اداره تخلفات »مدینه منوره«، »تبوک« و 
»عسیر« به اتهام فساد برکنار شدند.سلمان همچنین 
مسؤوالن شهرداری های مدینه منوره و منطقه تبوک 
و همچنین ش��هردار تبوک و رؤس��ای شورای شهر 

املج، الوجه و السوده را از سمت خود برکنار کرد.

 آمری�کا: در پی حمله معترضان به س��اختمان 
اداره گم��رک و مهاجرت آمریکا در ش��هر پورتلند، 
پلی��س برای دومین ش��ب متوالی اع��الم وضعیت 
ش��ورش کرد. پلیس پورتلند در حالی دوباره اعالم 
وضعیت ش��ورش کرد که ح��دود 200 معترض در 
نزدیکی اداره مهاجرت و گمرک آمریکا تجمع کرده 

و دست به تخریب ساختمان این اداره زدند.  

 افغانستان: رییس جمهور افغانستان در یک پیام 
ویدئویی از طالبان خواست تا هرچه زودتر آتش بس 
دائم��ی را بپذیرد.»اش��رف غن��ی« رییس جمه��ور 
افغانس��تان، از گ��روه طالبان خواس��ت تا آتش بس 
دایمی را بپذیرد و هرچه زودتر مذاکرات مس��تقیم 
ب��ا دولت را آغاز کند. وی همچنین افزود که دولت 
افغانس��تان برای دس��ت یابی به صل��ح »پایدار« و 
»باع��زت« و آغ��از مذاکرات هیأت دول��ت با گروه 

طالبان تمامی موانع و بهانه ها را برداشته است.

 قط�ر: وزیر دف��اع قطر روابط بین این کش��ور و 
دول��ت واف ملی لیبی را خ��وب خواند و گفت که 
بحران لیبی راه حلی جز راه حل سیاسی ندارد.خالد 
بن عطیه ش��امگاه پنجش��نبه در گفت وگو با شبکه 
الجزی��ره قطر گفت که س��فر اخیر او ب��ه لیبی در 
کنار »حلوصی آکار« و دی��دار با مقامات ترکیه ای 
و مقامات دولت وفاق ملی لیبی با هدف مش��ورت 
و گفت وگ��و با آن ها در رابطه ب��ا »بهترین راه های 
حمایت از تمامیت ارضی لیبی و مقابله ال نیروهای 

مزدور« بوده است.

 ترکیه: رئیس جمهور ترکیه اعالم کرد این کشور 
بزرگ ترین ذخیره گاز طبیعی تاریخش را در دریای 
س��یاه را کشف کرده اس��ت و به زودی آن را مورد 
اس��تحصال قرار خواهد داد.»رجب طیب اردوغان« 
رئیس جمهور ترکیه روز جمع��ه گفت، بزرگ ترین 
اکتش��اف گازی در »تاریخ ترکیه« در دریای سیاه 

به وقوع پیوسته است.

سیدحسن نصرهللا ضمن تاکید بر نوکری انگلیس برای صهیونیستها

رژیم صهیونیستی مهم ترین تهدید منطقه است

تجاوزات س��عودی به یمن با همراهی برخی کش��ورهای عربی همچن��ان ادامه دارد 
چنانکه هماهنگ کننده امور بشردوس��تانه سازمان ملل در یمن نسبت به پیامدهای 
ع��دم تامین فوری منابع مالی که ممکن اس��ت منجر به مرگ هزاران کودک ش��ود، 
هش��دار داد.  لیزا گراندی، هماهنگ کننده امور بشردوس��تانه سازمان ملل متحد در 
یمن طی س��خنانی به مناس��بت »۱۹ اوت؛ روز جهانی انسان  دوستی« نسبت به بروز 
بحران های انس��انی ط��ی هفته های آتی در صورت عدم تامین ف��وری منابع مالی در 
این کش��ور هش��دار داد.وی با بیان اینکه 50 درصد خدم��ات آب و فاضالب در یمن 
قط��ع خواهد ش��د، گفت: روند خدمات رس��انی دارو و تجهیزات پزش��کی الزم برای 
۱۸۹ بیمارس��تان و 2500 کلینیک درمانی که نیمی از امکانات درمانی این کشور را 
تش��کیل می دهند، نیز ممکن است متوقف شود. خبر دیگر از یمن آنکه وزارت کشور 
یمن اعالم کرد، عناصر تکفیری داعش و القاعده طی پنج س��ال گذشته بیش از ۳00 
عملیات تروریستی در استان البیضاء در مرکز یمن انجام داده اند. همچنین این عناصر 
2۷ بار اقدام به ترور کرده اند که ۱۱ بار شکست خورده است. تروریست های داعش و 
القاعه��ده 5۹ بار نیز نیروهای امنیتی و ارتش یمن را هدف گرفته اند. خبر دیگر آنکه 
روزنامه العربی الجدید، چاپ لندن، در گزارشی نوشت که دولت امارات پس از سازش 
با رژیم صهیونیس��تی، در پی انتقال آخرین یهودیان یمنی به س��رزمین اشغالی است 
که تعدادشان به ۱50 نفر می رسد.در همین حال امارات اخیرا دست به تأسیس اداره 
اتباع یهودی در ابوظبی زده است. تعداد یهودیان امارات در ابوظبی و دبی به دو الی 

سه هزار نفر و حدود ۱50 خانواده می رسد.

سومین دور نشست قبایل، عشایر و فرهیختگان 
ملی سوریه در حالی در حلب برگزار شد که افراد 
حاضر در این نشس��ت، از خیزش مردمی علیه 

تروریست های آمریکایی اعالم حمایت کردند.
وحدت س��وری ها در برابر اش��غالگری آمریکا 
ه��ر روز ابع��اد جدیدت��ری می گی��رد چنانکه 
خبرگزاری رسمی س��وریه )سانا( گزارش داد، 
این نشس��ت، در حمایت از »خیزش عش��ایر 
و ب��رای کم��ک به فرزن��دان خ��ود در منطقه 
الجزیره ]واقع در شرق[ س��وریه« برگزار شد. 
در این نشس��ت تأکید شد که عش��ایر، قبایل 
و فرهیختگان س��وریه از ای��ن خیزش مردمی 
علیه اش��غالگران آمریکا، ترکیه و مزدوران این 

دو کشور حمایت می کنند.
افراد حاض��ر در این نشس��ت همچنین تأکید 
کردند که مخالف توافق نفتی شبه نظامیان ُکرد 
با اربابان آمریکایی آنان هستند.اخیرا »لیندسی 
گراهام« سناتور جمهوری خواه آمریکایی دهم 
مرداد ماه جاری فاش کرد که »مظلوم عبدی« 
فرمانده ُک��رد، به بهانه »نوس��ازی میدان های 
نفتی در شمال شرق س��وریه«، با یک شرکت 
نفت��ی آمریکا، توافق کرده اس��ت. الزم به ذکر 
اس��ت در ادام��ه سیاس��ت فش��ار اقتص��ادی، 
واش��نگتن، ش��ش تحریم جدی��د علیه برخی 
حامی��ان نظامی، دولت��ی و مالی رئیس جمهور 
سوریه وضع کرد.در تحریم های جدید، نام »لونا 
الش��بل« مشاور رسانه ای  رئیس جمهور سوریه 
به فهرست  تحریم های آمریکا افزود شد.در این 

گزارش همچنین اشاره ش��ده است که »یاسر 
ابراهی��م« دس��تیار رئیس جمه��ور س��وریه به 
دلیل فعالیت های تجاری که واش��نگتن آن را 
»معامله های فاسد« به نفع دولت سوریه نامید، 
تحریم شده است.در ادامه آمده است، »محمد 
عمار الساعاتی« یکی از مقامات بلندپایه حزب 
»البعث« در س��وریه نیز تحریم ش��ده اس��ت. 
خبر دیگ��ر آنکه الجعفری نماینده س��وریه در 
س��ازمان ملل اعالم کرد اعضای شورای امنیت 
روند سیاس��ی حل بحران این کشور را تضعیف 
کرده اند. ایستادگی مردم سوریه در برابر آمریکا 
در حالی قوت گرفته است که از عراق نیز خبر 
می رس��د جریان های سیاس��ی برای مقابله با 
آمری��کا طرح های جدیدی ارائ��ه کرده اند در 
همین چارچوب »فاضل الفتالوی« عضو ائتالف 
»الفتح« عراق از پارلمان این کشور خواست تا 
در خصوص جدول زمان بندی خروج نظامیان 
آمریکایی از این کشور یک نشست فوق العاده 
برگزار کند.وی افزود: جدول زمان بندی اعالم 
شده مبنی بر خروج نظامیان آمریکایی از عراق 
به سه سال نیاز ندارد و اعالم این مدت، تعجب 
برانگیز اس��ت. الزم ب��ه ذکر اس��ت الکاظمی 
نخس��ت وزیر عراق به نق��ل از رئیس جمهور 
آمری��کا گفت که نیروهای آمریکایی طی س��ه 
س��ال آتی، از عراق خارج خواهند ش��د و آنان 
در پی استقرار نیروهای خود در خارج از عراق 
هس��تند.مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق 
که ه��م اکنون در آمریکا حض��ور دارد، دیدار 

خود را دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور 
را »مهم و موفقیت آمیز« توصیف کرد.

خبرگ��زاری رس��می ع��راق )واع( ب��ه نقل از 
الکاظم��ی گ��زارش داد: »طرفی��ن عراق��ی و 
آمریکایی از این دیدار، خش��نود خارج شدند.. 
در ای��ن دی��دار درب��اره هم��کاری اقتصادی، 
امنیت��ی و ارزیاب��ی مجدد حض��ور آمریکا در 
عراق، صحبت شد«.الکاظمی با اشاره به اینکه 
به طرف آمریکایی گفته که بر اساس حاکمیت 
عراق، رفتار می کند، درب��اره ترکیه هم گفت: 
»ترکیه کشور همس��ایه و بسیار مهمی است، 
ول��ی در عین ح��ال، مخالف تج��اوز ترکیه به 

خاک عراق هستیم«.
گروه های مقاومت عراق با تأکید بر لزوم اخراج 
نظامیان تروریس��ت آمریکا از خاک این کشور، 
تهدید کردند که اگر این مسئله صورت نگیرد، 
وارد مرحل��ه تن��ش نظامی خواهند ش��د.این 
گروه ها با انتشار بیانیه ای، اعالم کردند: »انتظار 
داش��تیم که الکاظمی آن گون��ه که وعده داده 
ب��ود، نماینده ملت غی��ور عراق ب��رای تحقق 
حاکمیت ]این کشور[ باشد، نه اینکه یک احمق 
)دونالد ترامپ( که در چپاول ملتها و خونریزی 
حرفه ای اس��ت، مسائلی را دیکته کند«.در این 
بیانی��ه، تصریح ش��د، برخ��ی از طرحهایی که 
الکاظمی با خود خواهد آورد، جنبه تبلیبغاتی 
و فریب��کاری دارد و برخ��ی از آن، برای غارت، 
س��رقت، اس��تعمار و گس��ترش مجدد هیمنه 

آمریکا بر توانمندیهای عراق است.

حمایت عشایر سوریه  از خیزش مردمی علیه آمریکا احتمال مرگ هزاران کودک یمنی


