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در پی وقوع زمین لرزه ای مهیب در دریای 
اژه، غرب ترکیه نیز بــه لرزه درآمد و موجب 
تخریــب تعدادی ســاختمان در شــهرهای 
ساحلی شــد. کانون این زمین لرزه در حدود 
۱۷ کیلومتری ســاحل دریای اژه و عمق ۱۶ 
کیلومتری زمین بوده که در سراســر سواحل 
این دریا و منطقه مرمره احســاس شده است. 
بنا بر آمار رسمی حداقل ۶ نفر کشته و ۱20 
نفر زخمی شــدند که قطعا این آمار افزایش 
خواهد یافت.  شــهر ازمیر با جمعیتی حدود 

3 میلیون نفر در ســاحل دریای اژه در غرب 
ترکیه واقع شده است.

به گزارش ایســنا، در پی وقوع این زمین 
لرزه که بزرگی آن هفت ریشــتر اعالم شــده 
است، ساکنان شهر ازمیر در ترکیه پس از فرار 
از ساختمان ها به خیابان ها آمدند. طبق اعالم 
شهردار ازمیر تاکنون دست کم 20 ساختمان 

تخریب شده اند.
همچنین وزیر کشــور در ترکیه در پیامی 
توئیتری اعالم کرده است در جریان این زمین 

لرزه هفت ریشــتری چندین ساختمان در دو 
منطقــه Bornova و Bayrakli تخریب 

شده است.
اعالم کرده  »سلیمان ســویلو« همچنین 
اســت: تیم های امداد و نجات در حال بررسی 
مناطق زلزله زده هستند. تاکنون گزارشی از 
تلفات احتمالی این حادثه منتشر نشده است.

به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری سی 
ان ان، بنابر اعالم مرکز لــرزه نگاری آمریکا، 
کانون این زمین لرزه در ۱۴ کیلومتری شمال 

شــرق منطقــه Néon Karlovásion در 
جزیره ســاموس در یونان بوده و در عمق ۱0 

کیلومتری از سطح زمین رخ داده است.
همچنیــن رجب طیــب اردوغان - رئیس 
جمهوری ترکیه - در پیامی توئیتری نوشت: 
با تمام امکانات کشــور در کنار شــهروندانی 
هستیم که از وقوع این زلزله آسیب دیده اند. 
ما برای شروع کارهای الزم در منطقه با همه 

نهادها و وزرای مربوطه وارد عمل شده ایم.
از سوی دیگر، »محمد جواد ظریف« وزیر 

امور خارجه کشــورمان در پیامــی به مولود 
چــاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه با ابراز 
همدردی عمیق از وقوع این حادثه تلخ، برای 
مجروحان آن آرزوی ســالمتی کرد و آمادگی 
جمهوری اســالمی ایران برای هر گونه کمک 
در این خصوص را به اطالع همتای ترکیه ای 
خود رســاند. همچنین روزنامــه ایندیپندنت 
با اشــاره به وقوع این زمین لــرزه مهیب که 
بخشهایی از ترکیه و یونان را به لرزه درآورد از 
نگرانی مقامات هر دو کشور نسبت به احتمال 

وقوع سونامی خبر داده است.
تصاویر ویدیویی منتشر شده که حاکی از 
به زیر آب رفتن خیابان ها در شهر ازمیر است 
که به نظر دلیل آن وقوع سونامی خفیف پس 

از این زمین لرزه بوده است.
وزیر بهداشت ترکیه نیز در پیامی توئیتری 
از کشته شدن دست کم چهار تن در پی وقوع 

زمین لرزه در این کشور خبر داد.
به گفته »فاحرتین کوکا« در مجموع ۱20 
شهروند این کشور تحت تاثیر این حادثه قرار 

گرفته اند.
عملیات جستجو و امداد در مناطق 

زلزله زده ترکیه
بنابر اعــالم وزارت بهداشــت ترکیه، 3۸ 
دســتگاه آمبوالنس و 3۵ تیم امداد پزشکی و 
دو فروند بالگرد به شهر زلزله زده ازمیر اعزام 

شده اند.
مقامات مدیریت باالیا و شرایط اضطراری 
ترکیه از مصدوم شدن دست کم ۱20 نفر در 

جریان این زلزله خبر داده اند.
مصدومیت چهار نفر در یونان

گزارش ها حاکی از آن اســت دســت کم 
چهار نفر در جزیره ساموس در یونان به دنبال 
وقوع زلزله مصدوم و چندین ساختمان دچار 

خسارت شده اند.
به گزارش ســی ان ان، رئیس بیمارستان 
ساموس درباره وضعیت مصدومان زلزله گفت: 
تمامی چهــار مصدوم دچار آســیب دیدگی 
ســطحی شــده اند همچنین در جریان این 
حادثه به تعدادی ســاختمان خســارت وارد 
شده که بیشــتر از ســاختمان های واقع در 

شمال غرب این جزیره بوده است.
به گفته رئیس بیمارســتان ساموس، این 
زلزله قوی بــوده و لرزش های آن برای مدت 

طوالنی ادامه داشته است.

ازمیر براثر وقوع زمین لرزه ویران شد

زلزله مخوف در غرب ترکیه 

حزب کارگــر بریتانیا عضویت جرمی کوربین، رهبر ســابق آن را در پی 
انتشــار گزارش حزب درباره آنچه که یهودی ستیزی در این حزب در زمان 

رهبری وی عنوان شده، معلق کرد. 
به گزارش روزنامه گاردین این اتفاق بعد از آن می افتد که جرمی کوربین 
بعد از انتشــار این گزارش گفت، درباره یهودی ستیزی در این حزب مبالغه 
شــده است. این اتفاق احتماال موجب راه افتادن نزاعی داخلی در این حزب 
میان رهبر آن، کر اســتارمر و قانونگذاران حامی کوربین می شــود. کوربین 
معلق شــدنش در حزب را به عنوان یک »مداخله سیاســی«  محکوم کرده 
و گفته، شــدیدا به آن اعتراض می کند. محرک اصلی معلق شــدن کوربین 
در حــزب کارگر بیانیه ای از جانب وی بود کــه در آن او نتایج کلی گزارش 
مذکور که از ســوی کمیسیون برابری و حقوق بشر منتشر شد را رد کرده و 
گفت، این مشــکل »به شکل چشمگیری به دالیل سیاسی از سوی مخالفان 

و رسانه ها مورد مبالغه قرار گرفته است.«
تصمیم برای معلق ساختن جرمی کوربین  از سوی واحد انضباطی حزب 
گرفته شد نه خود استارمر که بیانیه را لحظاتی قبل از آن که یک کنفرانس 

خبری درباره این گزارش بدهد مشاهده کرد.

تعلیق عضویت کوربین در حزب کارگر بریتانیا 
»بشار اسد« رئیس جمهور سوریه پنجشــنبه، با هیئتی از مقام های ارشد 
روسی به سرپرستی »الکساندر الورنتیف« فرستاده ویژه والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهور روســیه دیدار و گفت وگو کرد. به گزارش خبرگزاری ســوریه )سانا(، 
موضوع این دیدار کنفرانس بین المللی پناهندگان و آوارگان بود که ماه آینده در 
دمشــق برگزار می شود و  دو طرف طی آن تالش ها برای آماده شدن مقدمات 
این کنفرانس را بررســی کردند؛ کنفرانسی که هدفش کاهش رنج پناهندگان 

سوری و بازگشت آن ها به وطن و زندگی عادی خود است. 
سانا گزارش داد در این دیدار، چالش های پیش روی کنفرانس پناهندگان، 
به ویژه تالش برخی از کشــورها برای ممانعت از تشــکیل آن یا شکست این 
کفرانس با اعمال فشــار بر کشورهایی که مایل به شرکت در آن هستند، مورد 

بحث قرار گرفت. 
دو طرف تاکید کردند ادامه اقدامات برخی کشــورها برای سیاســی کردن 
پرونده های انســانی، چهره واقعی آنها را در مقابل افکار عمومی جهان نشــان 
می دهد و آنها در تالش های خود موفق نخواهند شــد، به ویژه اینکه کنفرانس 
مذکور صرفاً بشردوستانه است و به نفع پناهندگان و بازگشت آنها به وطنشان و 
حمایت بشردوستانه است که ایجاد شرایط مناسب برای آن را تضمین می کند.

دیدار اسد با فرستاده ویژه پوتین در دمشق 
دادگاه فــدرال آمریکا حکم احضار قضایی ولیعهد عربســتان را در 

خصوص پرونده افسر سابق سازمان اطالعات این کشور صادر کرد.
به گزارش ســومریه نیوز، این دادگاه درخواســت احضار محمد بن 
سلمان، ولیعهد سعودی و 9 ســعودی دیگر عالوه بر بنیاد خیریه وی 
»میســک« را برای حضور در دادگاه بابت پرونده ســعد الجبری، افسر 
سابق سازمان اطالعات عربستان از طریق واتس آپ ارسال کرد. پیش 
از این الجبری از دادگاه واشنگتن درخواست کرده بود، برای بن سلمان 

و نزدیکانش به دلیل طرح ریزی برای قتل او خسارت تعیین کند.
دادخواست الجبری شامل اسناد و مدارکی است که نشان می دهد 

بن سلمان تیمی را برای قتل او به کانادا فرستاده است.
براســاس این اسناد، مسووالن ارشد آمریکا هم از جزئیات تالش بن 

سلمان برای ترور الجبری خبر داشتند.
طبق دادخواســتی که شــاکی ارائه کرده، بن سلمان، الجبری را در 
کانادا و آمریکا تحت تعقیب قرار داده تا او را ترور و به پرونده های بسیار 
مهمی دسترسی پیدا کند. گفتنی است ولیعهد سعودی در پرونده قتل 

فجیح جمال خاشقچی متهم اصلی طراحی این ترور است.

احضار »بن سلمان« به دادگاه واشنگتن

سایه کرونا بر انتخابات الکترال

تازه ترین نظرســنجی از انتخابات ریاست 
جمهوری 2020 آمریکا حاکی اســت که جو 
بایــدن نامزد حزب دموکرات در ســه ایالت 
کلیدی فلوریدا، پنسیلوانیا و کارولینای شمالی 
پیشتاز اســت، کارشناسان جبران این فاصله  
درمدت زمان کوتاه باقــی مانده تا انتخابات 
را برای ترامپ بعید می دانند. تارنمای خبری 
آمریکایــی »هیل« )TheHill(  نوشــت: با 
توجه بــه اینکه تنها کم تــر از یک هفته تا 
زمــان برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری 
2020 زمان باقی است،  نتایج این نظرسنجی 
می توان زنگ خطری برای دونالد ترامپ باشد 
که در انتخابات ســال 20۱۶ میالدی دراین 

سه ایالت پیروز شده بود.
 )Mark Penn( پــن«  »مــارک  
استراتژیست و تحلیلگر سیاسی درمورد نتایج  

Hill/( نظرســنجی مشــترک هیل/هریس 
Harris( به این تارنمــای خبری آمریکایی 
گفــت: وضعیــت بایــدن در ایالت های که 
دموکرات و یــا جمهوریخواه بودن آنها دقیقا 
مشخص نیســت بطوری به نفع وی است که 
ترامپ با توجه به زمان اندکی که تا برگزاری 
انتخابــات باقی اســت امکان پــر کردن این 

فاصله را ندارد.
مارک پن که پیشتر یکی از مدیران شرکت 
مایکروسافت بود درباره نتایج این نظرسنجی 
گفت: هر ســه ایــن ایالت های حســاس که 
همواره دموکرات و یــا جمهوریخواه بودنش 
مشخص نیست، به دنبال شدت یافتن شیوع 
ویــروس کرونا و پرتجربه بودن بایدن، ترامپ 
به سختی بتواند نظرها را به سوی خود دراین 

سه ایالت جلب کند.

به گــزارش ایرنــا، ۴ روز مانــده به روز 
پایانی انتخابات آمریــکا، دونالد ترامپ نامزد 
جمهوریخواهان و جو بایدن نامزد دموکرات ها 
به رقابت برای ۱3 آبان ادامه می دهند. نزدیک 
به ۸3 میلیون نفر تا کنون در انتخابات پیش 
از موعد شــرکت کرده اند و رکورد جدیدی را 

برای این نوع رای گیری، رقم زده اند.
ترامپ و بایدن هر دو  خود را با ســفر به 
فلوریدا آغاز کردند که البته ترامپ از شــب 
قبل آن در اقامتگاه شخصی خود پس از سفر 

به نوادا به سر می برد.
فلوریــدا در ایــن دوره، یــک ایالت مهم 
و کلیدی بــرای هر دو رقیب بــه ویژه برای 
ترامپ شــده اســت که در صورت باخت در 
ایــن ایالت، احتمال باخــت وی در انتخابات 
به شدت افزایش خواهد یافت. این چندمین 
سفر ترامپ به این ایالت سرنوشت ساز است 
و نشان می دهد که تا چه حد برای او اهمیت 
دارد. از ســوی دیگر دموکرات ها در این یالت 
ســرمایه گذاری زیادی به ویژه بر روی نسل 
جوان و همچنین ســالمندان کرده اند که به 
واســطه همه گیری کرونا بیشترین آسیب را 

دیده اند.
استراتژی دفاعی تهاجمی رئیس جمهوری 
آمریــکا در حالــی صــورت می گیــرد که 
نظرسنجی ها در ســطح ملی نشان می دهند 

نسبت به رقیب خود عقب تر است.

وی پس از ایــن گردهمایی به کارولینای 
شــمالی رفت تــا در جمع هــواداران خود 
ســخنرانی کند. مایک پنس معاون اول وی 

هم به آیووا و نوادا سفر کرده است.
بایدن هم پس از نشســت خود در براوارد 
فلوریــدا به تامپــا همان جایی کــه ترامپ 
ســخنرانی داشــت رفــت و در گردهمایی 

خودرویی طرفداران خود صحبت کرد.
کاماال هریس معاون انتخاباتی وی هم در 
یک نشست مجازی با »دایوین ناین« که یک 
جمع تاریخی برادران و خواهران ســیاه است 
برای بسیج افکار عمومی این طیف از جامعه 
شــرکت کرد و قرار است در اجتماع مجازی 
دیگری با حضور برنی سندرز سناتور سوسیال 

دموکرات ایالت ورمونت سخنرانی کند.
موضــوع همه گیری کرونا که این روزها به 
پاشنه آشــیل دولت دونالد تبدیل شده است 
هم مساله ای است که در رقابت های انتخاباتی 

جایگاه ویژه ای یافته است.
در حالی کــه نظرها به نظرســنجی های 
انتخاباتــی در ایالت های نبرد انتخاباتی جلب 
شده است، وضعیت این ایالت ها به لحاظ ضربه 
خوردن از ویروس کرونا هم قابل توجه است. 
دانشگاه جان هاپکینز  تارنمای  اعالم  براساس 
تاکنون ۸ میلیون و 9۱۸ هزار و ۵۴۸ نفر در 
ایاالت متحده آمریکا به عنوان مبتالی قطعی 
به کووید-۱9 شناسایی شده اند و تعداد 22۸ 

هــزار و 32۴ نفر هم جان خــود را به خاطر 
این بیماری از دست داده اند. در هشت ایالت 
آیووا، میشیگان، مینه سوتا، کارولینای شمالی، 
اوهایو، پنســیلوانیا، تگزاس و ویسکانسین هر 
ســه شاخص تعداد مبتالیان، موارد بستری و 

جان باختگان رو به افزایش است.
اظهــارات بایدن و مقامــات حامی وی در 
نشست های متعدد گویای آن است که هدف 
اصلــی این انتخابات عملکــرد ضعیف دولت 

ترامپ در مهار کرونا است.
عالوه بر بــاراک اوباما رئیــس جمهوری 
سابق آمریکا، نانســی پلوسی رئیس مجلس 
نمایندگان، چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات 
در ســنا، فرمانداران ایالت های مختلف هم از 
عملکرد دولت فدرال ابراز نارضایتی کرده اند.

اندرو کومو فرماندار دموکرات نیویورک هم 
روز پنج شنبه در گفت وگو با ای بی سی نیوز 
اظهار کرد ترامپ درباره کرونا دروغ گفت. او 
از روز نخست می دانست که این ویروس جان 
میلیون ها نفــر را خواهد گرفت و هیچ کاری 

نکرد.
فرماندار نیویورک، برچسب ویروس کرونا 
به چیــن را دروغ دیگر ترامپ خواند و افزود 
ویــروس از چین بــه آمریکا نیامــد، بلکه به 
وسطه سه میلیون مســافری که از اروپا وارد 
آمریکا شــده بودند، این ویروس گســترش 

یافت.

الجزیره در گزارشی بیان داشت که بیشتر 
تحلیلگران غربی انتظــار دارند که ایران دور 
تازه ای از مذاکرات را بــا آمریکا بدون توجه 
به پیروز انتخابــات، بعد از برگزاری انتخابات 
ریاســت جمهوری ایاالت متحده شروع کند. 
این پیش بینی از آن جهت می تواند درســت 
باشــد که اقتصاد ایران شرایط بسیار وخیمی 
را پس از خروج ترامپ از برجام متحمل شده 

است.
اقتصاد ایران که پیش از خروج  ترامپ از 
برجام نیز گرفتار ســوءمدیریت و فساد مالی 
بود، با شــیوع کرونا متحمل لطمات بیشتری 
شده است. مرکز تحقیقات مجلس پیش بینی 
می کنــد  که ۵۷ میلیون  شــهروند ایرانی یا 
حدود ۷0 درصد از جمعیت کشــور به زودی 

زیرخطر فقر قرار خواهند گرفت.
تحلیلگرانی که مذاکرات پس از انتخابات 
آمریکا را پیش بینی می کنند، یک عامل مهم 
در این معادله را نادیــده گرفته اند که همانا 

تحوالت درونی و تغییــرات در ایران پس از 
انعقاد برجام در سال 20۱۵ است. 

پــس از انتخابات آمریکا مــردم ایران نیز 
بــه زودی رئیــس جمهور خــود را انتخاب 
خواهند کرد کــه بســیاری معتقدند چهره 
ای وابســته به ســپاه پاســداران خواهد بود 
که خود بیانگر ریشــه دواندن تدریجی سپاه 
پاسداران در عرصه سیاسی کشوراست .برای 
همین برای درک  نــوع روابط میان ایران و 
آمریکا پس از انتخابــات ماه نوامبر باید نگاه 
ســپاه به مذاکره با آمریکا را نیز بررسی کرد. 
ســپاه به عنوان نگهبان انقالب به شــدت به 
مقاصد واشــنگتن مظنون و معتقد است که 
آمریکا جنگ ترکیبــی را علیه ایران با هدف 
برانــدازی نظام از طریق ایجــاد ناآرامی های 
داخلــی و حمالت اقتصادی و تبلیغاتی انجام 
می دهد. به گفته سردار یداهلل جوانی، رئیس 
دفتر سیاسی ســپاه، هدف راهبردی آمریکا 
جلوگیری از پیشــرفت های ایــران و تزریق 

ناامیدی در میان مردم و دور ساختن جوانان 
از مسیر انقالب اسالمی است. در نتیجه، سپاه 
به شدت مخالف هر گونه مذاکره با واشنگتن 
اســت. رهبران ســپاه تفاوت چندانی میان 
دموکرات هــا و جمهوریخواهان در برابر ایران 

نمی بینند.
ســپاه مخالف امپریالیســم آمریکاســت 
و نیمــی از موارد آموزشــی اعضــای آن بر 
مســائل عقیدتی متمرکز است. در این نگاه، 
ایــران در جبهه حق و آمریکا در جبهه باطل  
قرار دارند و هیــچ امکانی برای مذاکره میان 
این دو جبهه وجود ندارد. مشــارکت و حتی 
حمایت از مذاکره با آمریکا به معنای تضعیف 
بنیان های عقیدتی ســپاه اســت و می تواند 
خیانت به انقالب محسوب شود. سپاه معتقد 
است مشکل اصلی اقتصاد ایران نه تحریم های 
آمریــکا، بلکه لیبرال ها و فن ســاالران ایران 
هستند که اکنون  بر نهادهای تصمیم گیرنده 
در کشور حاکم شده اند و فساد و نابرابری را 

گسترش داده اند.
افزون بر این، سپاه  ترور سردار سلیمانی را 
فراموش نکرده و نبخشیده است. رهبر معظم 
انقالب نیز اعالم کرده اســت که نظام هرگز 
ترور سردار سلیمانی را فراموش نخواهد کرد. 
سردار سالمی  به تازگی تاکید کرد سپاه همه 
توان خودرا برای انتقام ترور سردار سلیمانی 

به کار خواهد گرفت .
کوتاه آن که، ســپاه علت و انگیزه ای برای 

مذاکره تازه با آمریکا ندارد و بی محابا تالش 
می کند تا به ســلطه آمریکا بــر خاورمیانه و 
فراتر از آن پایان دهد. همچنین ســپاه نفوذ 
سیاســی خود را در ایران به سرعت گسترش 
می دهد. درعرصه خارجی نیز نیروهای قدس 
ســپاه در منطقه فعال تر خواهند شــد. این 
تحوالت در مورد رابطه دوجانبه با آمریکا نیز 
به آن معناســت که بهبود روابط یا خط تازه 

مذاکرات وجود نخواهد داشت.

بی اعتمادی تا عمق استخوان تهران و واشنگتن

تظاهرات کشورهای اسالمی 
در محکومیت توهین به پیامبر)ص(

تعدادی از کشــورهای اســالمی شــاهد تظاهرات گســترده در اعتراض به 
کاریکاتورهای توهین آمیز به پیامبر اکرم )ص( اســت. به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری آسوشــیتدپرس، هزاران مسلمان در پاکستان بعد از نماز جمعه به 
اعتراضات علیه کاریکاتورهای توهین آمیز علیه پیامبر اکرم)ص( پیوســتند. این 
درحالی است که امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه از انتشار این کاریکاتورها 
حمایت کرده اســت. حدود 2000 پاکستانی در الهور شعارهایی را علیه فرانسه 
سر دادند و مســیرهای اصلی را بستند. همچنین ده ها تن پرچم های فرانسه را 
زیرپا لگدمال کردند و شعارهایی را در تحریم تولیدات فرانسه سر دادند.  همچنین 

معترضان در پنجاب از دولت خواستند روابط با فرانسه را قطع کند.
همچنین قرار است تجمعات بیشتری در پاکستان برگزار شود. پلیس نیز برای 
سرکوب تظاهرات احتمالی خارج از سفارت فرانسه مستقر شده است. همچنین 
اعتراضاتی در لبنان و غزه برگزار شــد. در بیــروت در اعتراض به مواضع رئیس 
جمهور فرانســه تجمع کردند و به سمت سفارت فرانسه رفتند. تظاهرکنندگان 
شــعارهایی چون »رسول خدا پیروز است« ســردادند. شرکت کنندگان در این 
تظاهرات بنرهای مشکی رنگ با محتوای »ال اله اال اهلل محمد رسول اهلل« حمل 
کرده و  شعار »مرگ بر فرانســه، مرگ بر ماکرون«، »ای رسول خدا«، »محمد 

رهبر ما برای همیشه است« سر دادند.
در افغانستان اعضایی از حزب اسالمی پرچم فرانسه را به آتش کشیدند. گلب 
الدین حکمتیار، رهبر این حزب به ماکرون هشدار داد اگر اوضاع را درست نکند 
جنگ جهانی ســوم را به راه می اندازد و اروپا مســئول آن خواهد بود. در طول 
هفته گذشته درخواست هایی برای تحریم تولیدات فرانسه از بنگالدش گرفته تا 
پاکستان و کویت مطرح شد. فعاالن در شبکه های اجتماعی نیز هشتگ هایی در 
مخالفت با فرانســه ایجاد کرده و رهبران مسلمان از جمله رجب طیب اردوغان، 

رئیس جمهور ترکیه از فرانسه به شدت انتقاد کردند.

ویژه

1400 غیرنظامی قربانی حمالت ائتالف آمریکا
ائتــالف آمریکایی بــه اصطالح ضد داعش امروز اعتــراف کرد که بیش از 
۱۴00 غیرنظامی عراقی و ســوری را در طول شش سال اخیر به قتل رسانده 
است. ائتالف بین المللی تحت سرکردگی آمریکا که مدعی مبارزه با تروریسم 
داعش است، امروز در بیانیه ای اعالم کرد که از سال 20۱۴ تا 2020 میالدی 
بیش از ۱۴00 غیرنظامی را در عملیات هوایی خود در عراق و سوریه به قتل 

رسانده است.
این ائتالف در بیانیه خود مدعی شــده است که ۱۱0 هزار کیلومتر مربع از 
خاک عراق و ســوریه را از دست داعش آزاد و ۷ میلیون و هفتصد هزار نفر را 
از ســرکوبگری این گروه رها کرده است.  این ادعا درحالی مطرح می شود که 
به اذعان مقام های عراقی و کارشناسان امنیتی بین المللی فتوای جهاد کفایی 
مرجعیت عالی دینی عراق و تشکیل سازمان بسیج مردمی »الحشد الشعبی« 
این کشــور سبب شد که گروه تروریستی داعش بعد از سه سال نبرد بی امان 
شکست خورده و اراضی عراق از اشغال این گروه تروریستی آزاد شود. پیشتر 
مقام های آمریکایی از جمله »هیالری کلینتون« و نیز »دونالد ترامپ« رییس 
جمهــوری آمریکا در ســال 20۱۶ به صراحت اعالم کــرده بودند که داعش 
ساخته دســتگاه اطالعاتی آمریکاســت. همچنین یک منبع دولت محلی در 
استان »االنبار« در غرب عراق دو روز پیش گفت که نیروهای آمریکایی برای 
برهــم زدن امنیت از تحرکات بقایای عناصر گروه تروریســتی داعش در این 
اســتان چشم پوشــی می کنند.  ائتالف آمریکایی در بیانیه امروز خود اذعان 
کــرد که در 3۴ هزار و 9۱۷ حمله هوایی خود در عراق و ســوریه از ماه اوت 
سال 20۱۴ میالدی تا پایان ماه سپتامبر سال 2020 میالدی دستکم ۱۴۱0 

غیرنظامی را به ادعای خود، به اشتباه به قتل رسانده است.

آزمایش موشک قاره پیمای آمریکا
آمریکا دســت به پرتاب آزمایشی یک موشــک بالستیک قاره پیمای چند 
میلیون دالری خود از محــل یک پایگاه نیروی هوایی اش در ایالت کالیفرنیا 
  )Minuteman III( 3 زد. گزارش شده که پرتاب آزمایشی موشک مینتمن
از محل پایگاه واندنبرگ متعلق به نیروی هوایی آمریکا در ســاعت ۱2:2۷ به 
وقت محلی صورت گرفت. این موشــک فاصله ۴200 مایل را قبل از ســقوط 
کردن در آبهای اطراف جزایر مارشال طی کرد. موشک مینتمن 3 تنها موشک 
مســتقر بر زمین با قابلیت حمل کالهک هسته ای در ارتش آمریکا است. این 

موشک از زمان دهه ۱9۷0 به خدمت گرفته شده است.
ژنرال چارلز کیو. براون، رئیس ســتاد کل نیــروی هوایی آمریکا در بیانیه ای 
گفت: این اتفاق همچون پرتابهای آزمایشی قبلی نشان دهنده تعهد نیروی هوایی 
به پروژه هســته ای کشور اســت در حالی که اطمینان حاصل می کند که عامل 
بازدارنده هســته ای آمریکا دارای ایمنی، امنیت و موثر در زمینه بازدارندگی در 
برابر رقبای ما است و موجب اطمینان بخشی به شرکا و همپیمانان ماست. وی 
افزود: ماباید به سرمایه گذاری برای این عامل بازدارنده پایدار و عوامل نیرو هوایی 
که از این ماموریت در چارچوب بخشــی از پاســخگوترین شاخه عامل سه گانه 
تسلیحات هسته ای ما پشتیبانی می کنند ادامه دهیم. طبق اعالم نیروی هوایی 
آمریکا پرتابهای آزمایشی آن سالها قبل برنامه ریزی شده اند و »پاسخ یا واکنشی 

به اتفاقات جهان یا تنش های منطقه ای نیستند«.

ابقای رئیس جمهوری تانزانیا
خبرگزاری فرانســه: »جان ماگوفولی« رئیس جمهوری تانزانیا و حزب 
حاکم متعلق به او در آســتانه کســب یک پیروزی قاطع در انتخابات ریاست 
جمهوری و پارلمانی امروز جمعه در این کشــور هستند در حالی که مخالفان 
آنها کامال این انتخابات را مردود دانسته و آن را همراه با تقلب نظیر پر کردن 

صندوق های رای دانسته اند.

برنامه لبنان و اسرائیل برای توافق مرزی
روزنامه الشرق االوسط:  فضای جلسه ســوم مذاکرات ترسیم مرزهای 
دریایــی میــان لبنان و رژیم صهیونیســتی بســیار مثبت بــود و دو طرف 
نمی خواهند جزئیات به بیرون درز کند. مذاکرات درباره پرونده فنی بود و دو 

طرف نقشه ها و داده هایی را ارائه کردند.

آماده باش رژیم صهیونیستی
شبکه عبری زبان کان: کابینه رژیم صهیونیستی در آستانه سالگرد ترور 
فرمانده نظامی جنبش جهاد اسالمی، ســناریوهایی که این جنبش می تواند 

اجرایی کند، بررسی کرد.

پایان تور ضدچینی پمپئو در آسیا
رویترز: وزیر امور خارجه آمریکا در حالی امروز جمعه تور سفرهایش به آسیا 
را در کشــور ویتنام به پایان برد که بار دیگر به تهدید پکن پرداخته و خواستار 
اتحاد منطقه ای برای مقابله با جسارت فزاینده چین شد.در حالی که تنها چهار 
روز از زمــان کمپین انتخاباتی آمریکا باقی مانده مایک پامپئو، وزیر امور خارجه 
این کشور به شهر هانوی، پایتخت ویتنام رفت تا 2۵ سال روابط دو کشور را پاس 
بــدارد. اما پامپئو در آنجا هم مثل توقف های قبلی در هند، ســریالنکا، مالدیو و 

اندونزی تالش کرد به جلب حمایت از مساله مقابله با چین بپردازد.

هشدار اتحادیه عرب به ترکیه
اســپوتنیک: »احمــد ابوالغیط« دبیــرکل اتحادیه عــرب در مصاحبه 
تلویزیونی گفت: »ترکیه علیه مصر، ســوریه و عــراق و قفقاز مداخله نظامی 
می کنــد، برخوردهایی با یونان و قبرس دارد و در مدیترانه شــرقی بر ســر 
گاز می جنگد همین مســئله باعث شده است کشور »ابرقدرتی« مثل فرانسه 

جنگنده هایی را برای انجام رزمایش ها با قبرس اعزام کند.«

ابالغ فروش جنگنده F35 به امارات
رویترز: دولت آمریکا تصمیم خود را برای فروش ۵0 جنگنده نوع اف3۵ 
به امارات به اعضــای کنگره اعالم کرد. بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم 
صهیونیســتی در واکنش بــه این اخبار گفت، ما همگی با تهدید مشــترکی 

روبرو هستیم.

پولیتیک

رویداد

کوتاه از جهان


